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1  Inleiding 
 

 

 

 

Beste lezer, 

 

Wij willen dat onze inwoners gelukkig zijn. Als gemeente kunnen wij daaraan bijdragen en 

daar doen we graag ons best voor. In deze begroting ziet u daarom het woord geluk 

regelmatig terug. Niet als hol begrip, maar met serieuze beloftes en concrete plannen. Wij 

schrijven onze begroting steeds minder vanuit financiële resultaten en steeds meer vanuit 

breed maatschappelijke effecten. Effecten waarbij het geluk van onze inwoners en 

ondernemers centraal staat. 

 

Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie van de politieke partijen CDA, PvdA en 

Wens4U. Hierin leest u wat wij volgend jaar allemaal willen doen en waar wij geld aan willen 

uitgeven. Door de verkiezingen in 2018 is het tegelijk de laatste begroting waarmee de 

coalitie een vol jaar aan het werk gaat. Net als voorheen gaan we ook volgend jaar weer 

voor mooie resultaten zorgen en voeren we uit wat in het coalitieakkoord staat. Hoewel deze 

begroting over 2017 gaat, geven we zoals gebruikelijk ook een financiële doorkijk naar de 

jaren daarna. 

 

Zorg voor onze inwoners 

Niemand tussen wal en schip: dat vonden we de afgelopen jaren en dat vinden we nog 

steeds. Ook in 2017 blijft dit ons motto. We vinden het belangrijk dat ouderen langer 

zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom gaan we de eigen bijdrage verlagen van 

ouderen, die gebruik maken van dagbesteding en begeleiding. Hierdoor krijgen zij het 

financieel ook iets ruimer. 

Natuurlijk vergeten we de jeugd niet! Kinderen die lol hebben in kunst, cultuur, sport en 

gezond zijn. Die laatste twee willen we bereiken door meer geld voor vakleerkrachten gym 

op de lagere scholen. Hiermee verwachten we dat de kinderen dan ook lid gaan worden 

van een sportvereniging. Goede gymlessen helpen natuurlijk ook mee om gezond te worden 

en te blijven. Na jaren van bezuinigingen kunnen we deze uitgaven betalen door een 

structurele meevaller en slim begroten.  

 

Volgend jaar gaan we samen met de Sportraad en Kunst- en cultuuradviesraad kijken hoe 

het subsidie- en accommodatiebeleid uitpakt. Loopt alles goed of moeten we beleid 

bijstellen? Ook de pilots jeugd in Tuitjenhorn en Schagen gaan we evalueren. Wat betreft 

gezondheid ligt volgend jaar het accent op bewegen, geluk, alcohol- en drugspreventie. 

 

Glasvezel en duurzame verlichting  

Snel internet voor onze inwoners en bedrijven bereiken we met glasvezel. Tijdens het schrijven 

van deze begroting loopt de campagne voor de aanleg ervan nog. Natuurlijk gaan wij 

genoeg aanmeldingen krijgen, zodat de hele gemeente straks snel kan streamen, 

downloaden, uploaden, goede tv- en telefoonverbindingen heeft. Ook in de 

buitengebieden!  

 

Veilige en goed verlichte straten in de hele gemeente doordat we alle straatverlichting gaan 

vervangen door ledverlichting. Veel minder storingen, minder werk aan onderhoud, minder 

energieverbruik én lagere kosten. Hoe mooi is dat? We starten volgend jaar met het 

vervangen van de eerste lampen. 

 

In gesprek met onze inwoners 

Voor ons staat de inwoner centraal in alles wat wij doen. Dat klinkt nogal makkelijk en dat is 

het ook! Bijvoorbeeld bij ons verbouwde Klantcontactcentrum dat begin volgend jaar klaar 
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is. Dat is ingericht met de wensen van de inwoners in gedachten, zodat iedereen zich 

welkom voelt. Medewerkers staan hier klaar om inwoners zo goed mogelijk te helpen. Of bij 

initiatieven van inwoners en ondernemers. Ook die willen wij zo goed mogelijk ondersteunen.  

 

Op veel manieren zijn wij dagelijks met onze inwoners in gesprek: via ons digitale 

inwonerspanel, met veldbezoeken, op Facebook, telefonisch, tijdens bijeenkomsten, noem 

maar op. Of het nu gaat om grote projecten of een vraag via WhatsApp: wij luisteren graag 

naar wat onze inwoners belangrijk vinden, hoe wij kunnen helpen. Iedere tip en suggestie 

helpt ons ons werk nog beter te doen. Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen pas in 2018 

zijn, zullen inwoners dat volgend jaar al gaan merken. Is het niet via de cursus ‘Politiek actief’, 

dan misschien als partijen hun verkiezingsprogramma bekendmaken. De lokale democratie is 

aan zet. 

 

 

Strategische Visie 2040 

2040, dat lijkt nog heel ver weg, maar voor plannenmakers is dat niet het geval. Om niet 

alleen in 2017 maar ook nog in 2040 en daarna fijn te wonen, werken en recreëren in onze 

gemeente, is een visie voor de lange termijn heel belangrijk. De gemeenteraad gaat de 

strategische visie 2040 vaststellen en kan daarmee sturing geven voor de lange termijn. De 

raad geeft daarmee aan iedereen de kans om de visie te gebruiken voor zijn of haar 

plannen. De visie is voor de gemeente maar vooral voor onze inwoners en ondernemers. 

Inwoners en ondernemers hebben samen met ons de strategische visie gemaakt. De visie 

gaan we vertalen in een aantal scenario’s, die ons helpen onze koers verder te bepalen. 

 

Beloftes en resultaten 

Wat gaat u volgend jaar nog meer merken? Alle kernen gaan er zichtbaar op vooruit. 

Daadkrachtig pakken we plannen op, denken we met inwoners en ondernemers mee en 

gaan we samen aan de slag. We doen wat we beloofd hebben. In 2017 ronden we bijna alle 

plannen uit het coalitieakkoord af. Een aantal voorbeelden: op bedrijventerrein Kolksluis 

kunnen bedrijven eindelijk weer groeien, bij het Makado Centrum worden de eerste stappen 

gezet en de plannen voor het Corfwater in Petten krijgen vorm. In Oudesluis staat ook veel te 

gebeuren met onder andere natuurontwikkeling en sportaccommodaties. Tussen 

Warmenhuizen en Tuitjenhorn leggen we de Ontbrekende Schakel aan. Inwoners van 

Waarland kunnen volgend jaar in hun eigen dorp boodschappen doen in de supermarkt die 

dan geopend wordt.  

 

Doordat we extra bomen gaan planten, krijgen we letterlijk een groenere gemeente. Door 

de hele gemeente heen gaan we wegen opknappen, waarmee we onze openbare ruimte 

in de basis op orde krijgen. Ons beleid om sneller woningen te bouwen werpt door de hele 

gemeente zijn vruchten af: in onder andere Callantsoog, Dirkshorn en ’t Zand komen nieuwe 

woningen. We gaan samen met inwoners en ondernemers met leefbaarheidsplannen aan 

de slag, bijvoorbeeld in Dirkshorn. Hierin komt te staan welke plannen er zijn voor het dorp. In 

Sint Maartenszee ziet u volgend jaar de eerste resultaten van het leefbaarheidsplan dat 

inwoners en ondernemers met elkaar gemaakt hebben.  

 

Zuivere begroting 

Een andere belofte is een zuivere begroting. Al het geld dat wij uitgeven komt ten goede 

aan onze inwoners. En met dat geld gaan wij goed om. Doordat we goed begroten, is onze 

begroting in evenwicht. Wij weten hoe onze financiële toekomst eruit ziet, wat we wel en niet 

kunnen uitgeven en waar we eventueel risico lopen.  

In 2017 en de jaren daarna hebben wij dan ook een sluitende begroting: er gaat niet meer 

uit dan er binnen komt. Ook met de extra uitgaven die wij volgend jaar doen, blijft onze 

begroting in evenwicht. En de bezuinigingen die voor de komende jaren nog gepland staan, 

halen we ook. 

 

Real time financieel inzicht 

Nieuw is dat de begroting helemaal digitaal is. Iedereen kan zien welke resultaten we 

volgend jaar halen en hoeveel geld dat kost. In 2017 komt er een begrotings-app waarmee 
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iedereen real time kan zien wat de stand van zaken is. En we houden ons aan onze beloftes 

die u in deze begroting vindt. Daar worden wij dan weer gelukkig van. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders 

 

Jan Steven van Dijk 

Wethouder Financiën 
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2 Verloop begrotingssaldo 

 

 

 

Opmerking: 

 De effecten van de septembercirculaire 2016 hebben we(nog) niet verwerkt in de cijfers. 
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3  Doelenboom 
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4  Economisch domein 
Ondernemen, werken, wonen en recreëren; in Schagen gebeurt dit allemaal volop.  Wij zijn 

trots op het aantal en de diversiteit van onze bedrijven, en de grote werkgelegenheid die dit 

biedt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het hoort bij onze taak om het iedereen die in 

onze gemeente woont, werkt en/of verblijft zo goed mogelijk naar de zin te maken.  Dit doen 

wij door samen met ondernemers en inwoners de wensen en behoeften in beeld te brengen. 

Wij steunen ondernemers en overige initiatiefnemers bij het maken en uitvoeren van hun 

plannen, als die helpen om het ondernemers- en vestigingsklimaat in Schagen te verbeteren.  

Hierbij streven we naar zo weinig mogelijk regelgeving. De regels en procedures die toch 

nodig zijn, maken we zo eenvoudig en duidelijk mogelijk.  

Contact met het bedrijfsleven vinden wij heel belangrijk. We willen zo vroeg mogelijk weten 

wat hun behoefte is, aan uitbreiding bijvoorbeeld. Dan kunnen we namelijk ook beter 

inspelen op de procedures die nodig zijn.  

 

Wij zien dat bovenstaande aanpak zijn vruchten afwerpt door de hoeveelheid projecten die 

in 2017 wordt gerealiseerd, zowel gemeentelijk als particulier.   

 

Een paar voorbeelden: 

 een heel nieuw dorpscentrum in Warmenhuizen; 

 woningbouw in bijna alle kernen, zoals: 

 50 sociale huurwoningen Hofstraat in Schagen; 

 vrije kavels in Burgerbrug en Sint Maartensbrug; 

 nieuwbouwprojecten 't Boerenerf en Witte Kool in Sint Maarten; 

 vernieuwing en uitbreiding Makado in Schagen; 

 bouw van supermarkt en woningen in Waarland;  

 realisatie bedrijventerrein Kolksluis; 

 grote bedrijfsuitbreidingen in ons landelijk gebied zoals:   

 Bejo Zaden, 

 Hazera Seeds,  

 Zabo Plants,  

 Firma van Schie 

 B4Agro; 

 uitbreiding van dierentuin Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn; 

 de nieuwe pleinen, trappen en strandopgangen in onze kustplaatsen; 

 aanleg van wandelnetwerk Kop van Noord-Holland. 

Voor 2017 werken we onder andere aan deze speerpunten: 

 Bieden van voldoende groeimogelijkheden voor de agrarische sector. 

 Realiseren van de woningbouwopgave van 950 woningen tot 2020. 

 Uitvoeren van de Energieagenda 2017.  

 Uitvoering regionaal investeringsprogramma De Kop Werkt! waarin onder andere de 

onderstaande gemeentelijke projecten zijn opgenomen: 

 ontwikkeling Noordzeekust, waaronder verdere ontwikkeling Petten; 

 herontwikkeling onderzoekslocatie Petten Energy & Health campus;  

 uitvoering dorpsontwikkelplan Oudesluis. 

 Uitvoering Vastgoedbeleid, waarin we circa 1 à 2 kernen per jaar aanpakken, gelijk aan 

de participatietrajecten. Door het vaststellen van het kernenbeleid is de ontwikkelrichting 

per kern bepaald. We kunnen starten met het strategisch aan- en verkopen van de 

gronden en gebouwen.  

 Profilering van Schagen als aantrekkelijk en veelzijdig verblijfsgebied met de mooie kust, 

de bloeiende velden in het voorjaar, de rijke (cultuur)historie en Westfriese Folklore en de 

gezellige historische marktstad Schagen. 

 Blijven investeren in goede contacten met het (georganiseerd)bedrijfsleven. 

 Invoering Omgevingswet. 
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Totaal Economisch domein 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 5.130 5.044 3.174 2.948 

Baten 3.229 3.276 1.426 1.301 

Saldo 1.901 1.768 1.748 1.647 
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Doelstelling E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- 

en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven 

Investeringen bij deze doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 
     

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Hoep Centrum 

woonrijpmaken 
150    

De kop werkt 1.850 1.850   
 

Totaal doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 5.130 5.044 3.174 2.948 

Baten 3.229 3.276 1.426 1.301 

Saldo 1.901 1.768 1.748 1.647 
 

Lasten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

E1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan 

uitbreiding of vestiging van ondernemers en 

inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele 

bestemmingsplannen en....... 

290 190 190 90 

E1.2 Het woningbouwprogramma van de gemeente 

Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige 

vraag naar woonruimte 

115 90 90 65 

E1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door 

continue inzet op milieu, klimaat en energie 

1.227 1.214 1.214 1.114 

E1.4 Wij werken samen met het georganiseerde 

bedrijfsleven, om het economisch klimaat te 

verbeteren en innovaties mogelijk te maken 

194 194 194 194 

E1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en 

draagt deze ook uit 

366 224 216 216 

E1.6 wij werken regionaal samen om de economische 

toekomst van de regio te versterken 

1.991 2.191 341 341 

E1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een 

professionele manier beheerd 

370 364 353 351 

ET1 Taakstelling doelstelling ED1 576 576 576 576 

E1 Economische structuurversterking met ruime 

vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor 

bedrijven 

5.130 5.044 3.174 2.948 

 

Baten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

E1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan 

uitbreiding of vestiging van ondernemers en 

inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele 

bestemmingsplannen en....... 

30 30 30 30 

E1.2 Het woningbouwprogramma van de gemeente 

Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige 

vraag naar woonruimte 

    

E1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door 108 108 108 8 
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continue inzet op milieu, klimaat en energie 

E1.4 Wij werken samen met het georganiseerde 

bedrijfsleven, om het economisch klimaat te 

verbeteren en innovaties mogelijk te maken 

    

E1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en 

draagt deze ook uit 

1 1 1 1 

E1.6 wij werken regionaal samen om de economische 

toekomst van de regio te versterken 

1.850 1.850   

E1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een 

professionele manier beheerd 

708 708 708 683 

ET1 Taakstelling doelstelling ED1 532 580 580 580 

E1 Economische structuurversterking met ruime 

vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor 

bedrijven 

3.229 3.276 1.426 1.301 

 

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen? 

4.1.1   De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding en/of vestiging  van 

ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en 

beleid en voor snelle en klantgerichte procedures voor vergunningverlening 

 

Wij doen dit door: 

Om snel en adequaat te kunnen inspelen op initiatieven van bedrijven en inwoners hebben 

wij ons beleid eenvoudiger gemaakt, waarbij maatwerk mogelijk is voor ontwikkelingen.  

Door de reisgidsen voor Ruimtelijke kwaliteit (voorheen Welstandbeleid) en voor Ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn wij in staat om een beter evenwicht te vinden tussen de wensen van 

initiatiefnemers en het algemeen belang. 

Onze planning is: 

 

Algemeen. 

Om de ondernemers en inwoners  bij plannen te faciliteren pakken we de volgende zaken 

op: 

 

 Invoering Omgevingswet  

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, 

milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de 

leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig 

herzien. Het wordt voor de burger overzichtelijker: alle fysieke regels in één 

(omgevings)plan.  De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 de Omgevingswet 

in werking treedt. In 2019 moeten we dus klaar zijn met de invoering. 

In de eerste helft van 2017 mag de raad een beslissing nemen hoe we deze wet gaan 

uitvoeren. Vervolgens moet de organisatie hier op ingericht worden. Dit zal een 

ingrijpend traject zijn. Hiervoor zal zowel capaciteit nodig zijn als geld. Het gaat om de 

inhuur van expertise, benodigde investeringen in ICT, communicatie en 

(participatie)activiteiten.  Vooralsnog denken wij hier in 2017 € 200.000 en in 2018 en 

2019 € 100.000 voor nodig te hebben. 

 

 De agrarische sector voldoende groeimogelijkheden bieden  

Er is sprake van een veranderende landbouw (hightech landbouw, Seed Valley, 

BioValley, teelt op water, innovatieve bollenteelt, schaalvergroting, etcetera). Dit 

brengt ruimtelijke consequenties met zich mee. Enerzijds hebben we te maken met 

groei, anderzijds met toenemende leegstand. In beide gevallen heeft dit betrekking 

op de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Wij zorgen voor aanpassing van 

onze bestemmingsplannen aan de actuele situatie. We vragen aandacht voor 

borging hiervan in provinciaal beleid.  

 

 Vrijkomende agrarische bebouwing - huisvesting arbeidsmigranten 
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In verband met een toename van het aantal vierkante meters vrijkomende 

agrarische bebouwing ontwikkelen wij hiervoor onze eigen toolkit. We kunnen 

hiermee beter inspelen op nieuwe mogelijkheden voor dit soort locaties om leegstand 

te voorkomen. Een belangrijk onderwerp voor 2017 is daarbij de huisvesting van 

arbeidsmigranten. Met de huidige instrumenten (vestiging binnen kernen en op 

agrarische bouwpercelen) kan in verband met de vraag naar deze huisvesting niet 

worden volstaan. 

 

 Regionaal uitvoeringsprogramma Noordzeekust. 

Het regionale ambitiedocument en investeringsprogramma van De Kop Werkt bevat 

onder andere een opdracht om een regionaal uitvoeringsprogramma voor de 

Noordzeekust op te stellen.  Wij verwachten met een dergelijk uitvoeringsprogramma 

beter mee kunnen denken bij initiatieven van ondernemers.  

 

 Regionaal detailhandelsbeleid 

Om een toekomstbestendig, aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod te houden en 

om leegstand tegen te gaan zijn gemeenten in Noord-Holland verplicht om regionaal 

afgestemde detailhandelsvisies op te stellen. De huidige "detailhandelsvisie Kop van 

Noord-Holland” is vastgesteld in 2012, wordt  momenteel geactualiseerd en is naar 

verwachting in oktober 2017 klaar.  

 

 Verblijfsrecreatie  

De Noordzeekust is een belangrijke trekker voor toeristen. Zij kunnen in Schagen 

genieten van de kust, van de natuur, van bloeiende tulpenvelden, van prima 

accommodaties en gezellige dorpen en stad. De toerist wil daarbij een uniek product 

en een belevenis. Daar speelt de toeristische sector op in. De snelle innovaties vragen 

ook snelheid en creativiteit van de overheid.  

In 2016 heeft ZKA Consultants onderzoek gedaan naar de kwantiteit en kwaliteit van 

het aanbod en de vraag vanuit de markt, mede in opdracht van de gemeenten in 

Noord-Holland Noord. Hieruit komen aandachtsgebieden en kansen voor de sector. 

Een aandachtsgebied is bijvoorbeeld de verouderde parken, die lastig te verbeteren 

zijn vanwege verspreide eigendomsposities en beperkte afspraken via constructies 

met Verenigingen van Eigenaren.  Samen met de regio maken we een regionale visie 

verblijfsrecreatie op NHN-niveau en voor verbetering van de verouderde parken. 

Voor het opstellen van het regionaal programma NHN is eenmalig een budget nodig 

van € 10.000,-. 

 

• Ruimte bieden voor nieuwe bedrijven 

Samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord richten wij ons op het 

binnenhalen van nieuwe bedrijven, vooral uit de sectoren agribusiness, energie & 

health en vrijetijdseconomie. Hiervoor zetten wij het netwerk van collegeleden, 

georganiseerd bedrijfsleven en overige betrokkenen intensief in. Om dit professioneel 

op te kunnen pakken hebben wij voor acquisitie (in combinatie met intensiveren 

contacten bedrijfsleven 3.1.4) 0,5 fte opgenomen. 

 

Concrete projecten. 

 

 Meewerken aan ontwikkeling Energy & Health campus 

Dit project betreft een doorontwikkeling van de onderzoekslocatie Petten (OLP 

terrein) tot Energy & Health Campus. In 2016 begonnen we met het inzichtelijk maken 

van de mogelijke/wenselijke ontwikkelingen van deze locatie. Dit mede in het licht 

van de plannen en ontwikkelingen van de aanwezige bedrijven. Het betreft 

herontwikkeling van het bedrijventerrein tot een volwaardige campus. Bij de OLP 

werken op dit moment 1.500 mensen aan voornamelijk onderzoek in de duurzame 

energie en gezondheid. Wij willen alles in het werk stellen om de locatie te 
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ontwikkelen tot een vooraanstaand wetenschappelijk cluster voor 

energieontwikkeling en gezondheid: Energy & Health Campus. Voor het opstarten 

van deze transformatie hebben wij € 85.000,- begroot.  

 

 Bestemmingplan Lagedijk 

We maken, met het oog op de Omgevingswet, een nieuw bestemmingsplan voor 

bedrijventerrein Lagedijk. Dit plan wordt niet traditioneel, maar speelt in op de 

komende Omgevingswet. We gaan hierin onder andere aandacht besteden aan 

participatie, informele aanpak en integraal werken (samen maken). Wij verwachten 

hiermee een beter op maat gesneden bestemmingsplan te krijgen, waardoor we 

beter kunnen inspelen op initiatieven.  

 

 Schagen krijgt glasvezel 

Om uitvoering te geven aan de wens om een volledig dekkend glasvezelnetwerk te 

hebben in Schagen, gingen we in 2016 een overeenkomst aan met E-Fiber. Bij een 

succesvolle vraagbundeling (deelname ≥40%) wordt in 2017 glasvezel aangelegd in 

de hele gemeente Schagen.  

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Reisgids voor Ruimtelijke kwaliteit. 

 Reisgids voor Ruimtelijke ontwikkeling. 

 Diverse bestemmingsplannen (waaronder voor bedrijventerrein Kolksluis, uitbreiding 

Makado, vestiging supermarkt Waarland en Kustzone Petten) 

 Convenant bedrijventerreinen 

 

Indicator: 

Verkorten van de doorlooptijden van procedures aanvraag omgevingsvergunning. 

Verbeteren van de klanttevredenheid over de vergunning verlening Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (WABO). De klanttevredenheid wordt gemeten met behulp van 

Bewijs van Goede Dienst. Vanaf 2017 zijn de resultaten hiervan in te zien. 
        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Economie Vestiging (van bedrijven) Aantal per 1.000 

inwoners in de 

leeftijd van 15 t/m 64 

jaar 

LISA 154,7 (2015) 
 

 

Totale lasten van resultaat E1.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Actuele en flexibele bestemmingsplannen 250 150 150 50 

b Ontwikkeling RO beleid 40 40 40 40 

E1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan 

uitbreiding of vestiging van ondernemers en 

inwoners door te zorgen voor actuele en 

flexibele bestemmingsplannen en....... 

290 190 190 90 

 

Totale baten van resultaat E1.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Actuele en flexibele bestemmingsplannen 30 30 30 30 
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b Ontwikkeling RO beleid     

E1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan 

uitbreiding of vestiging van ondernemers en 

inwoners door te zorgen voor actuele en 

flexibele bestemmingsplannen en....... 

30 30 30 30 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat E1.1 verdeeld per cluster 
   

 

 

 

 

4.1.2  Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de 

toekomstige vraag naar woonruimte 

 

Wij doen dit door: 

 Wij stimuleren initiatiefnemers van woningbouwplannen om kwalitatief goede 

plannen op goede locaties te ontwikkelen om zodoende ook daadwerkelijk 950 

woningen te realiseren tot 2020.  

 We zorgen door middel van regionale afspraken ervoor dat plannen ook 

planologisch mogelijk gemaakt kunnen worden.  

 We werken binnen de regio Kop van Noord-Holland intensief samen om  

woningbouwprojecten en beleidsmatige zaken op het gebied van Wonen af te 

stemmen. Vanwege de wijzigingen in de zorg willen we een 

bewustwordingscampagne opstarten voor het langer zelfstandig thuis wonen.  

Onze planning is: 

 

Lokaal: 

 

 Voortgang woningbouwopgave realiseren 950 woningen 
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Het woningbouwprogramma 2010-2020 wordt voorgezet en we zorgen er hierbij voor dat 

we goede afspraken maken met harde termijnen om te kunnen sturen op voortgang in 

de woningbouw. 

 

 Extra sociale woningbouw 

Om te kunnen blijven voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders en 

tegelijk aan de reguliere woningvraag zijn in 2016 procedures gestart om extra woningen 

te realiseren in 2016-2018.   

 

 Bestaande woningbouwplannen: Doorgaan, aanpassen of stoppen! 

We gaan door met de aanpak waarbij we initiatiefnemers stimuleren om met concrete 

plannen te komen en deze binnen een vooraf vast te stellen periode uit te voeren. 

Woningbouwplannen die al langere tijd bestaan maar waarbij de initiatiefnemer niet-

actief is, halen we uit het woningbouwprogramma. Belangrijk onderdeel van het proces is 

het creëren van voorzienbaarheid (zorgvuldig alle stappen zetten). In 2017 wordt de 

derde tranche opgepakt.  

 

Plannen die niet snel tot realisatie komen worden in 2017 planologisch omgezet 

(veegbestemmingsplannen/voorbereidingsbesluiten) naar een andere bestemming om 

zodoende ruimte te creëren voor nieuwe plannen in ons woningbouwprogramma.  

 

 Uitvoeren van de prestatieafspraken gemeente Schagen, Wooncompagnie en 

Huurderskoepel Schagen  

Met de prestatieafsprakenstreven we samen ernaar dat het goed wonen is in de 

gemeente Schagen voor huishoudens met een beperkt inkomen. Zo willen we met 

minder middelen toch het maximale bereiken op het terrein van het wonen in Schagen.  

 

Regionaal: 

 

 Actualisatie Regionaal Actieprogramma 2.0 

Conform regionale afspraken dient het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP’s) 2.0 te 

worden geactualiseerd. Voor nieuwbouw en bestaande woningbouw worden de 

volgende onderwerpen opgepakt in 2017. 

 Regionale afspraken waaronder herijking KWK 2017 – 2020 en nieuwe regionale 

afspraken KWK 2020 – 2027 (nieuwbouw) 

De regionale woningbouwafspraken 2010-2020 lopen nu. We maken in 2017 nieuwe 

afspraken voor de periode 2017-2027. Conform jurisprudentie is het noodzakelijk om in te 

spelen op de woningbehoeften voor de aankomende 10 jaar (Ladder van duurzame 

verstedelijking). Daarnaast is het wenselijk om voldoende ruimte en flexibiliteit in het nu 

knellende programma in te bouwen en zodoende ruimte te kunnen bieden aan nieuwe 

initiatieven.  

 

 Regionaal uitvoeringsprogramma verduurzaming en levensloopbestendig maken van 

woningen (bestaande woningbouw) 

Op 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015) in werking getreden. 

Belangrijk is om onze inwoners bewust te maken van de mogelijkheden voor het langer 

zelfstandig thuis (moeten blijven) wonen. Hierbij willen we een vervolg geven aan het 

lopende uitvoeringsprogramma voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken 

van de bestaande woningvoorraad. Onderdeel van de advisering wordt het wel of niet 

invoeren van de lening voor de verbouwing van je huis (blijverslening via Svn). Zie tevens 

programma sociaal domein resultaat 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

•  Woonvisie 

•  Woningbouwprogramma & procesaanpak realiseren woningbouwopgave 

•  Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma 

 

 

Indicator: 

Het realiseren van het gemeentelijk programma voor woningbouw in 2017. Dit betreft 300 

woningen.  
        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Vhrosv Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 

woningen 

Basisregistratie 

adressen en 

gebouwen 

3,3 (2012-

2013) 2018: 15 
 

Vhrosv Demografische druk % CBS 61,8 (2016) 
 

Totale lasten van resultaat E1.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Woningbouwprogramma 115 90 90 65 

E1.2 Het woningbouwprogramma van de 

gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en 

de toekomstige vraag naar woonruimte 

115 90 90 65 

 

Totale baten van resultaat E1.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Woningbouwprogramma     

E1.2 Het woningbouwprogramma van de 

gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en 

de toekomstige vraag naar woonruimte 

0 0 0 0 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat E1.2 verdeeld per cluster 
 



17 

 

 

4.1.3  Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en 

energie 

 

Wij doen dit door: 

 

We geven uitvoering aan de Energieagenda 2017. Hierin staat een nadere beschrijving van 

de projecten die in 2017 worden uitgevoerd. Schagen geeft zodoende niet alleen het goede 

voorbeeld, maar ondersteunt, faciliteert en initieert projecten, zodat het energieverbruik 

vermindert en we meer duurzame energie opwekken. Voor de uitvoering van de projecten 

werken we nauw samen met de RUD NHN, Duurzaam Bouwloket, woningbouwcorporatie, 

bedrijven en inwoners. Binnen de Energieagenda 2017 zijn de speerpunten: 

 

Meer energieneutrale nieuwbouw. Dit doen we door particuliere bouwers in een vroeg 

stadium van planontwikkeling te begeleiden, waardoor hogere ambities worden gehaald. 

 

Meer lokaal opgewekte duurzame energie. Dit doen we door het gemeentelijke vastgoed 

verder te verduurzamen, maar ook het maatschappelijk vastgoed, sportverenigingen en 

buurthuizen.  

 

Stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij bedrijven. Dit doen we door 

onze deelname aan het project ‘Energieke regio’s’. Ondernemers adviseren en stimuleren 

we om energiebesparende maatregelen toe te passen. Bedrijven lichten we door met een 

energiescan, waarbij we advies wordt geven voor het verlagen van het energieverbruik van 

het bedrijfspand en de bedrijfsprocessen.  

 

Onze planning is: 

 

Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 2014-2018 “Naar een meer 

energieneutrale gemeente Schagen” stellen we in het eerste kwartaal van 2017 een 

Energieagenda 2017 op. Een onderwerp op deze agenda kan zijn: onderzoek naar een 
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concreet project gericht op duurzame energieopwekking waarbij inwoners en ondernemers 

participeren via een lokale energie coöperatie. Trajecten die wij in 2017 oppakken zijn: 

 Zon op zwembad De Wiel in Schagen 

 Zon op sporthal De Molentocht in Schagerbrug   

 Zon op zwembad Oudesluis in Oudesluis 

 Zonneweide Hoogheemraadschap rwzi Geestmerambacht in Warmenhuizen 

 Wijkaanpak Groeneweg (is inmiddels afgerond, maar er start een 2e wijkaanpak in 

het najaar) 

 Duurzaamheidsplannen uit leefbaarheidsplan Dirkshorn  

 

 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Routekaart naar een energieneutrale gemeente Schagen 2014-2018  

 Uitvoeringsprogramma naar een meer energieneutrale gemeente Schagen 2014-

2018 

Indicator: 

 Daling van het totale energieverbruik in de bestaande woningbouw door samen met 

de woningeigenaren, woningcorporaties en marktpartijen de bestaande bouw te 

verduurzamen middels een wijkgerichte bewonersaanpak.  
        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Volksgezondheid 

en milieu 

Hernieuwbare elektriciteit % RWS 8,4 (2013) 

 

Totale lasten van resultaat E1.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Werkplan klimaatuitvoering 100 100 100  

b Samenwerking RUD NHN 1.127 1.114 1.114 1.114 

E1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door 

continue inzet op milieu, klimaat en energie 

1.227 1.214 1.214 1.114 

 

Totale baten van resultaat E1.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Werkplan klimaatuitvoering     

b Samenwerking RUD NHN 108 108 108 8 

E1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door 

continue inzet op milieu, klimaat en energie 

108 108 108 8 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat E1.3 verdeeld per cluster 
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4.1.4  Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat 

te verbeteren en innovaties mogelijk te maken 

 

Wij doen dit door: 

Door bedrijfsbezoeken en structureel overleg met het georganiseerd bedrijfsleven houden wij 

intensief contact met ondernemend Schagen.  

Onze planning is: 

 Ondersteunen bedrijfsleven bij (uitbreidings)vragen 

Om nog beter te weten wat er speelt in het bedrijfsleven -en te kunnen inspelen op 

vragen van ondernemers- gaan wij actief naar buiten om bedrijven te bezoeken. 

Jaarlijks houden we, bij voorkeur samen met de OFS, een enquête onder alle 

bedrijven in de gemeente. Hiermee creëren we een vast jaarlijks contactmoment met 

alle bedrijven. Zo kunnen  bedrijven feedback  geven over het functioneren van de 

gemeente en inventariseren we ook (toekomstige) uitbreidingsvragen. . Belangrijk is 

namelijk dat wij vroegtijdig uitbreidingsplannen willen oppakken. Als we op het juiste 

moment met ondernemers in contact komen, kunnen we zo goed mogelijk 

ondersteuning geven bij hun uitbreidingsplannen en hen soepel door de procedures 

begeleiden. We hebben hiervoor (in combinatie met acquisitie 3.1.1) 0,5 fte 

opgenomen. 

 

• Samenwerking met georganiseerd bedrijfsleven 

We hebben structureel overleg met Ondernemers Federatie Schagen en LTO-Noord.  

We bespreken actuele zaken en pakken samen projecten op. Dit zijn projecten die 

innovatie bevorderen of het economisch klimaat in onze gemeente en regio ten 

goede komen.  

 Ondernemersfederatie Schagen beheert het Ondernemersfonds Schagen.  Dit 

 fonds is  samengesteld uit een 3% verhoging OZB- niet woningen en een € 0,04 

opslag  toeristenbelasting.   

 

 De Nieuwe Winkelstraat 
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We werken samen met Ondernemers Federatie Schagen en de Rabobank om het 

winkelgebied “stadshart Schagen” toekomstbestendig te maken. 

Samen met de ondernemers en de overige stakeholders geven wij uitvoering  aan de 

actiepunten in het startdocument “De Nieuwe Winkelstraat”. De acties moeten 

zorgen voor meer draagvlak om samen te werken aan een vitaal, gezond en 

daarmee toekomstbestendig stadshart van Schagen.  

 

 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Ondernemersfonds 

Indicator: 

 Bewijs van Goede Dienst 

In 2015 hebben wij voor norm 8 – “Dienstverlening met de menselijke maat” een 

beoordelingscijfer 7,8 gescoord. Hiermee voldoet de gemeente aan het minimale 

beoordelingscijfer 7. In 2017 wordt dit onderzoek wederom uitgevoerd en willen wij 

onze score verbeteren en minimaal een 8 scoren.   

 

 Stijging in waardering op de jaarlijkse landelijke monitor ‘MKB-vriendelijkstegemeente’. 

De laatst bekend gemaakte meting is van 2013 waarin de gemeente Schagen van 

alle gemeenten op plek 82 stond genoteerd. De resultaten over 2015 worden in 

november 2016 bekend gemaakt. 

 

 

Totale lasten van resultaat E1.4 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Ondernemersfonds, bedrijvenloket/beleid 194 194 194 194 

E1.4 Wij werken samen met het georganiseerde 

bedrijfsleven, om het economisch klimaat te 

verbeteren en innovaties mogelijk te maken 

194 194 194 194 

 

Totale baten van resultaat E1.4 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Ondernemersfonds, bedrijvenloket/beleid     

E1.4 Wij werken samen met het georganiseerde 

bedrijfsleven, om het economisch klimaat te 

verbeteren en innovaties mogelijk te maken 

0 0 0 0 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat E1.4 verdeeld per cluster 
 



21 

 

 

4.1.5  Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit 

 

Wij doen dit door: 

We werken aan een herkenbaar toeristisch profiel van de gemeente. Dit doen we samen 

met toeristische bedrijven, culturele organisaties en bewoners. De regiogemeenten in Noord-

Holland Noord en de destinatiemarketing organisatie Holland Boven Amsterdam werken 

samen om onze regio bekendheid te geven. We zetten de gemeente Schagen sterk neer als 

aantrekkelijk en veelzijdig verblijfsgebied met de mooie kust, de bloeiende bollenvelden in 

het voorjaar, de rijke (cultuur)historie en Westfriese Folklore en de gezellige historische 

marktstad Schagen. 

 

 

   

Onze planning is: 

Destinatiemarketing 

Vanuit de bestuursopdracht Destinatiemarketing van De Kop Werkt! stellen we een toeristisch 

profiel  op. Hiermee maken we de regio binnen Holland boven Amsterdam herkenbaar en 

beter vindbaar. Dit profiel, en de gerichte inzet van marketinginstrumenten en activiteiten, 

moeten bezoekers van buiten de regio verleiden voor een bezoek aan of verblijf in de Kop 

van Noord-Holland.  

 

Kust   

Wij bieden een aantrekkelijke kust aan de recreanten. Met het oog daarop hebben we het 

strandbeleid  in 2016 vastgesteld. Eind 2016 evalueren we het strandbeleid. Met eventuele 

aanpassingen zetten we dit in 2017 voort. Zo passen we de bebording aan het nieuwe 

strandbeleid aan. We stellen ook een  verlichtingsplan op, om een veilige en aangename 

toegang naar de strandpaviljoens te realiseren. Te verwachten kosten € 80.000 ,--. 
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Structuurvisie Petten 

De kust bij Schagen zetten we op de kaart voor toerisme en recreatie, onder meer met 

de uitvoering van de structuurvisie Petten, waardoor Petten een volwaardig toeristisch 

kustdorp 

wordt. Voor 2017 staan de volgende ontwikkelingen gepland: 

- realisatie parkeervoorzieningen, rondweg en voet- en wandelpaden; 

- afronden ontwerp ontmoetingscentrum en mogelijk start bouw; 

- realisatie van binnendijkse natuur; 

- bouw van strandhuisjes en paviljoens (na onherroepelijk worden bestemmingsplan 

kustzone Petten); 

- masterplan voor camping Corfwater op basis waarvan ruimtelijke procedure gestart 

kan worden;  

- herinrichting directe omgeving tankvallen; 

- witschilderen woningen aan het Plein 1945; 

 

Uitwerking van het programma Identity Matching  

De Noordzeekust is altijd aantrekkelijk geweest voor weekendjes of weekjes weg, dat gaat 

toenemen. Omdat er meer keuzevrijheid is, helpt het als badplaatsen een onderscheidend 

karakter hebben. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een aanzet gegeven met het 

programma Identity Matching. We werken als gemeente samen met de (kust)ondernemers 

in Schagen aan de implementatie van dit programma. Het kenmerkende thema voor onze 

kust wordt “Hollandse Tijden’. Onze sterkste kenmerken zijn: Nostalgie 2.0 (ouderwets in 

modern jasje), Hollandse gezelligheid, Door weer en wind (sportief, niet al te gevoelig), en 

Bescheiden.  

In werkgroepen inventariseren de ondernemers, samen met ons, wat er nodig is om onze 

onderscheidende kwaliteiten te versterken.  De werkgroepen verleiden andere ondernemers 

om bij dit concept aan te sluiten. Belangrijk is dat er onder de ondernemers commitment is 

zodat er een sterk beeld ontstaat. Wij verwachten dat in 2017 de eerste resultaten zichtbaar 

zijn en ondernemers zich met het concept "Hollandse Tijden" zullen presenteren. 

 

Waterrecreatie  

Waterrecreatie is speerpunt in provinciaal toeristisch beleid. Samen met de provincie en het 

Ontwikkelingsbedrijf hebben we in 2016 een uitvoeringsprogramma voor de regio opgesteld. 

Voor de gemeente Schagen liggen kansen in een betere verbinding en samenwerking van 

de recreatiehavens in Schagen met de recreatiehavens van Kolhorn, Langedijk, 

Heerhugowaard en Den Helder. Daarnaast zetten we in op een betere doorvaarbaarheid 

met onder meer bredere bedieningstijd sluis Oudesluis en een uniforme bebording langs de 

waterkant. Samen met de buurgemeenten en het ONHN werken we intensief naar 

aansluiting bij het sloepennetwerk Noord-Holland. Het  benodigde budget voor het oplossen 

van knelpunten en het benutten van kansen wordt geschat op € 24.000.  

 

Wandelpaden – Routes  

Het verbinden van (historische) thema’s/informatie aan bestaande routes biedt veel kansen 

voor de gemeente Schagen. Daarmee kan Schagen nog meer als aantrekkelijk en veelzijdig 

verblijfsgebied voor toeristen binnen Holland Boven Amsterdam in de markt gezet worden.  

Wij gaan hier samen met Recreatie NH mee aan de slag. Een punt van aandacht is nog een 

algehele visie op de aansluiting van de bebording van o.a. wandel-, fietspaden en 

autowegen. Voor uitvoering is wel budget nodig. Dit kan worden bepaald aan de hand van 

een in 2017 op te stellen uitvoeringsplan samen met Recreatie Noord-Holland). Wij hopen hier 

bij de eerste tussenrapportage 2017 meer duidelijkheid over te hebben. Voorlopig worden 

deze kosten geschat op € 28.000.  

 

Toeristisch profiel stad Schagen  

De kwaliteiten van de stad Schagen zijn uniek. Een prachtige historische binnenstad, een 

bruisende markt, prima horeca, gezellig winkelen. Diverse culturele activiteiten, waaronder 
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de kenmerkende Westfriese donderdagen. We zijn van mening dat we de stad Schagen 

bekender moeten maken voor de toerist die een weekendje of weekje weg gaat. Dit 

bereiken we niet alleen met meer promotie, maar ook met een krachtig en herkenbaar 

verhaal. In 2017 gaan we samen met de ondernemers, bewoners, musea en historische 

verenigingen het verhaal van de historische marktstad Schagen opstellen. Hier horen 

concrete producten bij waarmee we dit verhaal kunnen uitdragen naar toeristen en 

bezoekers. Hierbij maken we ook gebruik van de in  inventarisatie die in 2016 gemaakt is van 

historische panden in de stad Schagen.  

Om het verhaal van de historische marktstad neer te zetten en concrete projecten hieruit te 

realiseren is goede procesbegeleiding nodig. Wij denken hiervoor structureel 0,5 fte nodig te 

hebben. Dit ramen wij op €33.000,--  

 

Instandhouding gemeentelijke monumenten 

De rijke cultuurhistorie maakt de gemeente Schagen aantrekkelijk voor toeristen. Historische 

panden spelen hier een belangrijke rol in. Het is daarom belangrijk dat deze panden in een 

goede staat bewaard blijven.  Om eigenaren te stimuleren de panden goed te 

onderhouden en zichtbaar te laten zijn binnen de toeristische promotie van Schagen willen 

wij weer een instandhoudingssubsidie voor monumenten instellen. Wij ramen dit op € 20.000,--

. Vanuit deze subsidie kunnen wij een bescheiden bijdrage leveren aan 

instandhoudingskosten. 

 

  

 

 

 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Strandbeleid Schagen 2016 

Indicator: 

• Stijging in het aantal bezoekers. Deze monitor wordt opgezet door Destinatie 

Marketing Organisatie op het niveau van Noord-Holland Noord. De monitor wordt 

opgezet in 2016 en de nulmeting voeren we uit in 2017. 

 

Totale lasten van resultaat E1.5 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Identity matching 108 28 28 28 

b Cultuurhistorie, monumenten & archeologie 45 45 37 37 

c Promoten van de gemeente Schagen 213 151 151 151 

E1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit 

en draagt deze ook uit 

366 224 216 216 

 

Totale baten van resultaat E1.5 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Identity matching     

b Cultuurhistorie, monumenten & archeologie 1 1 1 1 

c Promoten van de gemeente Schagen     

E1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit 

en draagt deze ook uit 

1 1 1 1 
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Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat E1.5 verdeeld per cluster 
   

 

 

 

 

4.1.6  Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken 

 

Wij doen dit door: 

Bedrijven doen vaak ook zaken buiten de gemeente waarin ze gevestigd zijn. De 

arbeidsmarkt is ook niet gebonden aan gemeentegrenzen. Om optimaal gebruik te maken 

van de economische kansen, werken we samen met de andere gemeenten in onze regio.  

Onze planning is: 

 De Kop Werkt!  

We werken met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel en de provincie 

Noord-Holland intensief samen aan het programma De Kop Werkt! De Regionale 

Raadscommissie Noordkop en de individuele raden zijn in 2016 akkoord gegaan met 

het ambitiedocument en het investeringsprogramma De Kop Werkt! Daarom kunnen 

we in 2017 volop aan de slag met uitvoering. In totaal hebbende vier gemeenten een 

bedrag van 15 mln. voor de periode 2017 - 2021 beschikbaar gesteld. De gemeente 

Schagen stelt in twee tranches (2017 en 2018) totaal 4,3 mln. euro beschikbaar.  

Wij pakken een aantal projecten van Schagen  met voorrang op. Dit betreft 

herontwikkeling onderzoekslocatie Petten, Energy Health campus en 

dorpsontwikkelplan Oudesluis. Tevens zetten we in op bereikbaarheid. Specifiek 

streven we naar een vaste oeververbinding Burgervlotbrug en een verbetering van 

de doorstroming A9 - ring Alkmaar - N9 - Den Helder.       

Daarnaast nemen wij ook onze verantwoordelijkheid door het leveren van capaciteit 

voor de organisatie van deze regionale samenwerking.  

 

 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord faciliteren. 

We zijn aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) en 

doen mee aan diverse projecten die bijdragen aan een sterkere regionale 

economie.  We zetten nog steviger in op het positioneren van de gemeente Schagen 
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binnen de regionale samenwerking. Enerzijds als vestigingsplaats, vooral voor 

agribusiness, verblijfsrecreatie (hotelaccommodatie) en energy & health gelieerde 

bedrijven. Anderzijds als aantrekkelijk en veelzijdig gebied om te wonen, werken, 

recreëren en op vakantie te gaan.  

 

 Een actieve lobby voeren vanuit Noord-Holland Noord. 

Op het niveau van Noord-Holland Noord wordt lobby gevoerd richting onder andere 

Den Haag en Europa over zaken die voor de regio van groot belang zijn (zoals ECN, 

Haven Den Helder). Wij ondersteunen deze lobby door de gezamenlijke boodschap 

uit te dragen en waar nodig input en capaciteit te leveren. Wat ons betreft kan de 

lobby vanuit de regio nog veel steviger neergezet worden en moet de gehele regio 

nog beter betrokken worden. Wij zien hierin een ondersteunende rol voor ONHN 

weggelegd 

 

 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Regionaal Ambitiedocument en Investeringsprogramma De Kop Werkt! 

 Jaarplan ONHN en Ambitiedocument Noord-Holland Noord 2040 

 

 

Indicator: 

 

        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Economie Functiemenging % LISA 51% (2015) 
Sociaal domein Banen Aantal per 1.000 

inwoners in de 

leeftijd 15 - 64 jaar 

LISA 718,3 (2015) 
 

Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame 

beroepsbevolking 

ten opzichte van de 

beroepsbevolking 

CBS 66,1 
 

 

Totale lasten van resultaat E1.6 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Ontwikkelingsbedrijf en regionale samenwerking 1.991 2.191 341 341 

E1.6 wij werken regionaal samen om de 

economische toekomst van de regio te 

versterken 

1.991 2.191 341 341 

 

Totale baten van resultaat E1.6 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Ontwikkelingsbedrijf en regionale samenwerking 1.850 1.850   

E1.6 wij werken regionaal samen om de 

economische toekomst van de regio te 

versterken 

1.850 1.850 0 0 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat E1.6 verdeeld per cluster 
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4.1.7  De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd 

In 2016 hebben wij het Vastgoedbeleid vastgesteld. Alle kernen zijn geanalyseerd op 

demografische ontwikkeling, bedrijfsmatige ontwikkeling, de combinatie van het aantal 

banen en het inkomen, de aan- en verkoopcijfers van woningen, de WOZ-ontwikkeling en de 

leefbaarheid. In dit beleid hebben wij per kern een ontwikkelrichting geformuleerd en 

aangegeven hoe wij dit gaan bereiken. De ontwikkelrichting zorgt ervoor dat onze kernen nu 

en in de toekomst fijne en leefbare kernen blijven die aan (blijven) sluiten op de behoeftes 

van inwoners en bezoekers. Vanaf 2017 starten wij met de uitvoering én actualisering van de 

ontwikkelrichtingen. 

 

Door ons vastgoedsysteem (HTA) hebben en houden wij een goede vastgoedadministratie. 

Deze administratie is de basis voor onze facturen. Daarnaast geeft HTA ons een herinnering 

van gemaakte afspraken. Door HTA hebben wij een volledig, actueel en juist overzicht van 

ons vastgoed en contracten (waaronder alle pachtcontracten). 

Wij doen dit door: 

 Kernenbeleid 2017 

Wij analyseren de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt in onze kernen regelmatig. 

Bepaalde ontwikkelingen in een kern kunnen er toe leiden dat wij het kernenbeleid 

aan moeten passen om actueel te blijven en aan te blijven sluiten bij de behoeftes 

van die kern.  

 

 Planning en inzicht 

Het opgestelde kernenbeleid, het verkoopplan en het meerjarenonderhoudsplan 

geven inzicht op welke moment bepaalde gronden of gebouwen aandacht vragen 
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(verkoop of onderhoud). Hierdoor zal ons eigendom goed onderhouden blijven en 

niet onnodig leeg staan, beide noodzakelijk om overlast te voorkomen.   

 

 Jaarlijkse voortgangsrapportage 

Wij berekenen minimaal 1 keer per jaar onze vastgoedontwikkelingen (exploitaties) 

door. Dit om te zien of de geraamde kosten en opbrengsten nog actueel zijn. Bij 

grotere veranderingen maken wij de financiële gevolgen hiervan eerder kenbaar. Bij 

een positief resultaat komt de winst ten gunste van het 'tafelzilver' (doelstelling 

begroting; in 2020 moet de taakstelling van 5 miljoen euro gerealiseerd zijn). Bij een 

verwacht negatief resultaat treffen wij een voorziening en bij een daadwerkelijk 

negatief resultaat nemen wij direct ons verlies. Zo zijn wij altijd financieel 'in control' en 

kunnen wij onze risico's beter beheersen.   

 

 Gebruik standaard contracten 

Voor veel van onze producten maken wij gebruik van standaard contracten. Op 

deze manier zijn de afspraken voor iedereen die iets koopt of gebruikt van de 

gemeente gelijk. 

Onze planning is: 

 Wij leveren ieder jaar een voortgangsrapportage over onze vastgoedexploitaties, 

inclusief voortgang van ons verkoopplan; 

 Wij gaan aan de slag met particulier vervallen locaties en verwerken dit in het 

kernenbeleid; 

 Wij maken een 0-meting van onze totale baten en lasten van zowel gebouwen als 

gronden; 

 We gaan door met het project 'groen'; 

 We maken voor alle producten standaardcontracten, werkvormen en processen. 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Vastgoedbeleid 2016 inclusief: 

- Kernenbeleid 

- Verkoopplan 

- Grondprijzen 

- Pachtbeleid 

 Standaard contracten verhuur strand 

Indicator: 

 Het rendement op deze portefeuille komt uit op 0: de baten dekken de lasten. Nu is 

de balans tussen de uitgaven en inkomsten op de maatschappelijke vastgoed-

portefeuille nog negatief.  

(het rendement heeft betrekking op het beheer van ons vastgoed) 

 

Totale lasten van resultaat E1.7 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Beheer vastgoedportefeuille 370 364 353 351 

E1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een 

professionele manier beheerd 

370 364 353 351 

 

Totale baten van resultaat E1.7 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Beheer vastgoedportefeuille 708 708 708 683 

E1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een 

professionele manier beheerd 

708 708 708 683 
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Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat E1.7 verdeeld per cluster 
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5  Sociaal domein 
Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners 

zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf of met hun 

netwerk de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien 

in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 

ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. 

Hierbij dragen wij er zorg voor dat geen inwoners tussen wal en schip vallen. 

Samen met onze inwoners willen wij het mogelijk maken dat zij hun eigen 

verantwoordelijkheid nemen in het vormgeven van hun eigen omgeving. 

Om dit mogelijk te maken betrekken we inwoners actief bij onze vraagstukken en 

ondersteunen we hun initiatieven.  

Voor 2017 werken we onder andere aan deze speerpunten: 

 De doorontwikkeling en uitvoering van Integrale KindCentra (IKC), waarbij pilots mogelijk 

zijn (samenwerking en huisvesting) 

 De mogelijke bovenregionale transformatie van hoog specialistische jeugdhulp 

 Inzet op gelukslessen in samenspraak met het voortgezet onderwijs 

 Onderzoek naar inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het onderwijs (door 

tussenkomst van Sportservice) 

 Onderhoud van de zwembaden 

 De doorontwikkeling en realisatie van het WerkgeversServicePunt Kop van Noord Holland 

(WSP) 

 De ontwikkelingen en resultaten voor de doelgroepen in het kader van de 

Participatiewet (o.a. realisatie garantiebanen, beschut werken en extra inspanning voor 

vluchtelingen) 

 Het regionale programma aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt in het kader van ‘De Kop 

Werkt” 

 Indexering van de inkoop van ondersteuning in jeugd en Wmo en subsidies die wij 

verstrekken aan welzijns- en culturele instellingen 

 De realisatie van het uitvoeringsprogramma mantelzorg en informele zorg 

 Agenda voor de toekomst: zorg en langer zelfstandig thuis wonen (aandacht voor 

dementie en valpreventie) 

 Onderzoek naar de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen begeleiding en 

dagbesteding 

 De harmonisatie van het musea-beleid binnen de huidige financiële kaders 

 Het onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een (vergaande) samenwerking tussen 

de (lokale) omroepen in de Kop van Noord-Holland 

 Doorontwikkeling van de wijkteams 

 Vernieuwing openbare verlichting 

In 2 jaar tijd gaan we alle oude openbare verlichtingsarmaturen vervangen voor  

energiezuinige LED-verlichting 

 Nieuwe bomen 

Op plaatsen waar bomen door ziekte of ouderdom de afgelopen jaren zijn verdwenen, 

maken we een inhaalslag. Lege vakken voorzien we weer van nieuwe aanplant. Zo 

herstellen we het bomenbestand en de bomenstructuur.  

Aanvullend planten we enkele honderden bomen op nieuwe locaties binnen- en buiten 

de bebouwde kom. Zo maken we een begin met de gewenste groenimpulsbinnen onze 

gemeente. 

 Vernieuwing van speelplaatsen, omvorming val ondergronden 

In 2017 vernieuwen we samen met de buurt veel speelplaatsen en bijbehorende val 

ondergronden. 
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Totaal Sociaal domein 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 59.184 59.919 60.967 62.150 

Baten 17.070 17.325 17.891 18.123 

Saldo 42.114 42.594 43.076 44.027 
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Doelstelling S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen 

levensonderhoud 

Investeringen bij deze doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 
     

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Nieuwbouw brede school 

Schagen 
3.496    

 

Totaal doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 28.003 27.911 27.968 27.867 

Baten 8.680 8.468 8.510 8.507 

Saldo 19.323 19.443 19.458 19.360 
 

Lasten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te 

ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig 

volwassene 

4.687 4.787 4.864 4.828 

S1.2 Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp 

ingezet 

7.749 7.975 7.996 7.931 

S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline 

naar voorzien in eigen onderhoud 

7.507 7.507 7.507 7.507 

S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk 

te verrichten participeren naar vermogen 

5.560 5.369 5.353 5.353 

S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een 

inkomen op of onder het bestaansminimum, waar 

mogelijk tijdelijk 

1.577 1.350 1.325 1.325 

ST1 Taakstelling doelstelling SD1 923 923 923 923 

S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen 

levensonderhoud 

28.003 27.911 27.968 27.867 

 

Baten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te 

ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig 

volwassene 

1.132 1.078 1.121 1.117 

S1.2 Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp 

ingezet 

    

S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline 

naar voorzien in eigen onderhoud 

6.842 6.842 6.842 6.842 

S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk 

te verrichten participeren naar vermogen 

    

S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een 

inkomen op of onder het bestaansminimum, waar 

mogelijk tijdelijk 

358 169 169 169 

ST1 Taakstelling doelstelling SD1 348 379 379 379 

S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen 

levensonderhoud 

8.680 8.468 8.510 8.507 
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Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen? 

5.1.1  Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een 

zelfstandig volwassene 

Met de meeste kinderen gaat het goed: lichamelijk en psychisch ontwikkelen zij zich zoals we 

zouden mogen verwachten en zijn zij gezond. Zij komen goed voorbereid in het onderwijs en 

doorlopen deze zonder noemenswaardige problemen.  Er zijn echter altijd jeugdigen met 

problemen met opgroeien. Bij hen is sprake van een verhoogd risico op vastlopen door een 

ontwikkelingsachterstand, uitvallen op school of omdat zij in aanraking komen met 

criminaliteit. Er zijn ook ouders die problemen hebben met opvoeden, maar die (nog) geen 

zorg op grond van de Jeugdwet nodig hebben. Hiervoor is preventieve inzet nodig.  

 

De functies die de gemeente invult zijn: 

- informatie en advies 

- signaleren van problemen, 

- voorzien in en toegang bieden tot de basisvoorzieningen,  

- licht-pedagogische hulp en  

- coördinatie van zorg.  

 

Bij 'signalering' gaat het bijvoorbeeld om de coördinatie tussen partners die kunnen 

signaleren: het onderwijs, het wijkteam, politie, huis- en jeugdartsen, inwoners en 

maatschappelijk betrokken organisaties. Met deze partners voeren wij gesprekken om de 

keten sluitend te krijgen. 

 

Onder ‘voorzien in en toegang bieden tot de basisvoorzieningen’ valt het totale aanbod, 

inclusief voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Wij zorgen er voor dat de  

onderwijshuisvesting is geregeld. De kinderen met een ontwikkelingsachterstand terecht 

kunnen bij een voorschoolse voorziening. Bij 'pedagogische hulp' gaat het om het bieden 

van opvoedingsondersteuning aan ouders en gezinnen waar problemen zijn of dreigen te 

ontstaan. En om schoolmaatschappelijk werk, dat een verbinding tussen het wijkteam en het 

onderwijs legt. De ‘coördinatie van zorg' ligt bij het wijkteam. We zorgen voor afstemming en 

zo mogelijk bundeling van zorg in het geval dat meerdere hulpsoorten nodig zijn om een 

jeugdige of gezin te ondersteunen. 

 

De jongere vindt in zijn groei naar volwassenheid zijn weg naar de arbeidsmarkt. Hiervoor is 

een  integrale aanpak tussen de economische en sociale domeinen noodzakelijk,  

waaronder het optimaliseren van de aansluiting van het onderwijs op de regionale 

arbeidsmarkt. 

Wij doen dit door: 

 Zorgen voor noodzakelijke (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen in een 

verkeersveilige omgeving en faciliteren van het bewegingsonderwijs. Hiervoor start in 

2017 de realisatie van de vervangende nieuwbouw Ark en dependance Juliana en 

worden de laatste herstel werkzaamheden aan de brede school ’t Zand uitgevoerd en 

wordt de tijdelijke huisvesting dependance Juliana gerealiseerd. 

 De ontwikkelingen en uitvoering van het Integraal Kindcentrum (IKC) maakt deel uit van 

het integraal huisvestingsplan 2018-2023. 

 Het realiseren van een dekkend aanbod vakleerkrachten bewegingsonderwijs binnen het 

primair onderwijs. 

 Afspraken maken met schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen over onderlinge 

samenwerking en afstemming over de lokale educatieve agenda. We zorgen ervoor dat 
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het aanbod voor kinderen die voor- en vroegschoolse educatie nodig hebben 

(financieel) toegankelijk is.   

 We maken het voor alle peuters mogelijk spelend te leren en zich te ontwikkelen in een 

groep ter voorbereiding op school, door financiële compensatie voor een peuterplaats 

te verstrekken als ouders geen recht op Kinderopvangtoeslag hebben.  Als ouders om 

sociale medische omstandigheden de zorg voor kinderen tot 13 jaar even niet volledig 

aan kunnen is het mogelijk financiële steun te verlenen om de kinderopvang in te kunnen  

schakelen.  

 We zien toe op de kwaliteit van de kinderopvang. 

 Toezien op naleving en handhaving van leerplicht. 

 Op regionaal niveau (Noord Holland Noord) geven we  uitvoering aan het 

uitvoeringsplan voortijdig schoolverlaten. 

 Uitvoeren van het leerlingenvervoer. 

 Voorzien in ambulant jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, voorzorg, licht 

pedagogische hulp zoals, opvoedspreekuur, positief opvoeden, Home start (een project 

waarbij door vrijwillige inzet ouders ondersteund worden) etc. 

 Uitvoering geven aan de integrale aanpak jeugdgroepen. Hierbij richten wij ons voor 

alsnog op twee groepen: één die gesignaleerd wordt in stad Schagen en één groep die 

gesignaleerd wordt in Tuitjenhorn. De uitvoering is gericht op het ontwikkelen van 

(preventief) maatwerk voor de groep, de individuele jongeren en het gezin. Ook richten 

wij ons op de regie: de samenwerking tussen wijkteam, politie, bijzonder 

opsporingsambtenaren (BOA’s), leerplicht, justitie, dorpsraden en verenigingen. 

 Integraal Project Onderwijs-Arbeidsmarkt zet in op het verbeteren van aansluiting van 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (de Kop werkt.  

Onze planning is: 

- Aanvragen onderwijshuisvesting voor (vervangende) nieuwbouw. 

- Doorontwikkeling wijkteams  

- Uitvoering geven aan de integrale aanpak jeugdgroepen en verdere implementatie 

van deze aanpak gemeentebreed 

- Tegemoetkomen in de kosten voor kinderopvang 

- Doorontwikkelen aanpak vroegtijdig schoolverlaten 

- Uitvoeren onderzoek organisatie Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) - 

leerplicht op regio niveau Kop van Noord Holland (Den Helder, Texel, Hollands Kroon, 

Schagen) 

- Uitvoering geven aan het integrale Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 

- onderzoeken of de inzet van bewegingsconsulenten in het basisonderwijs overal 

haalbaar is 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Masterplan onderwijshuisvesting 

• Beleidsplan 3D  

• Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Schagen 

• Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting gemeente Schagen 2015 

• Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Schagen 

Indicator: 

De volgende indicatoren  

• Het percentage kwalificatieplichtige leerlingen dat een startkwalificatie behaalt is 

 gestegen van 97,3% in 2013 en 97,4% in 2014. In 2018 is dit naar verwachting 97,5%. 

• Het relatief verzuim onder alle leerplichtige kinderen van 5 tot 16 jaar is gedaald van

 2,3% in 2013 naar 2,2% in 2014. Daalt naar verwachting verder naar 1,9% in 2018. 
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Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 

leerlingen 

DUO Schagen 0, NL 

5 (Wsjg 2015). 

Streefgetal in 

2018 0 

 
Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 1000 

leerlingen 

DUO Schagen 44, 

NL 60 (Wsjg 

2014). 

Streefgetal in 

2018 1,9 

 
Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters 

zonder startkwalificatie (vsv-

ers) 

% deelnemers aan 

het VO en MBO 

onderwijs 

DUO Streefgetal 

1,2% in 2018 
 

Sociaal domein Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen Verwey 

Jonker 

Instituut - 

Kinderen in Tel 

Voor de 

nieuwe 

gemeente 

Schagen zijn 

nog geen 

cijfers bekend. 
 

Totale lasten van resultaat S1.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Onderwijshuisvesting en voorschoolse 

voorzieningen en bewegingsonderwijs 

3.492 3.566 3.615 3.579 

b Onderwijsbeleid, peuteropvang en inspecties 

kinderopvang 

452 478 506 506 

c Leerplicht en RMC 54 54 54 54 

d Leerlingenvervoer 689 689 689 689 

e Basisvoorzieningen jeugd     

S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te 

ontwikkelen en te ontplooien tot een 

zelfstandig volwassene 

4.687 4.787 4.864 4.828 

 

Totale baten van resultaat S1.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Onderwijshuisvesting en voorschoolse 

voorzieningen en bewegingsonderwijs 

717 663 706 702 

b Onderwijsbeleid, peuteropvang en inspecties 

kinderopvang 

124 124 124 124 

c Leerplicht en RMC 279 279 279 279 

d Leerlingenvervoer 13 13 13 13 

e Basisvoorzieningen jeugd     

S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te 

ontwikkelen en te ontplooien tot een 

zelfstandig volwassene 

1.132 1.078 1.121 1.117 
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Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S1.1 verdeeld per cluster 
   

 

 

 

 

5.1.2  Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet 

Voor een klein deel van het jeugdige inwoners (15-20%) is extra hulp nodig.. 

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp 

en zorg aan jeugdigen en ouders. Dit geldt voor: 

- hulp bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen,  

- de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, 

- de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling 

- de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg,  

- de jeugd-ggz,  

- de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking en  

- de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. 

 

Het wijkteam is de toegang voor de jeugdhulp, op een laagdrempelige en herkenbare 

manier. Daarnaast krijgen kinderen rechtstreeks toegang tot jeugdhulp na verwijzing door 

huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Het wijkteam geeft hiervoor een beschikking af. 

Wij doen dit door: 

a. Een dekkend aanbod aan jeugdhulp (maatwerkvoorzieningen en algemene 

voorzieningen) 

b. De gecertificeerde instellingen voeren de jeugdbeschermings- en 

jeugdreclasseringsmaatregelen uit; 

c. Consultatiefunctie voor het wijkteam door inzet van de gemeentelijke 

gedragswetenschapper 



36 

d. Specialistische hulp inschakelen en melden aan Raad voor Kinderbescherming als de 

veiligheid van het kind in het geding is; 

e. 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn, zodat in crisissituaties de juiste jeugdhulp kan worden 

geboden; 

f. Uitvoering van het Advies- en meldpunt Veilig Thuis door de GGD-HN en de verbinding 

leggen met wijkteam en crisisdienst; 

g. Het opstellen van het transformatieplan “Hoog specialistische jeughulp en crisistoegang 

Noord Holland Noord”; 

h. Uitvoering geven aan het innovatiethema ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’ 

gemeenten Den Helder, Texel en Schagen’. Hierbij wordt integrale ambulante 

specialistische jeugdhulp ontwikkeld op basis van de behoefte van de wijkteams; 

i. Het onderzoeken van de mogelijkheden om Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) onder 

te brengen bij het Samenwerkingsverband primair onderwijs (Swv PO) 

Onze planning is: 

- Uitvoering te geven aan de gelukslessen in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt op 

basis van de behoefte van het onderwijs een aanbod samengesteld. 

- Doorontwikkelen van wettelijk verplichte regionale afspraken met huisartsen, 

jeugdartsen, medisch specialisten over verwijzing in het kader van jeugd-ggz en 

jeugdzorg en de relatie met de wijkteams; 

- Wettelijk verplichte (boven)regionale afspraken doorontwikkelen tussen gemeente en 

Raad voor de Kinderbescherming vaststellen. 

- Doorontwikkeling Veilig Thuis (uitgevoerd door de GGD): het Advies- en Meldpunt 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) op schaal Noord Holland Noord: 

verbinding met wijkteam en crisisdienst. 

- Inkoop voor 2018, waarbij de mogelijkheden van maatschappelijk aanbesteden (vorm 

van overheidsparticipatie) onderzocht worden. 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Beleidsplan 3D 

• Regiovisie huiselijk geweld 

• Regionaal Transitie Arrangement (RTA) 

• Verordening jeugdhulp gemeente Schagen 2015 

Indicator: 

Voor de indicatoren nemen wij de landelijke indicatoren op. Met het oog op de inzet op 

preventie beogen wij voor de  indicatoren op de jeugdreclassering en bescherming een 

afname en ten minste een stabilisatie.  
        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 

jongeren 

Bureau Halt Schagen 78,2, 

NL 139,7 (Wsgj 

2014)  
Veiligheid Harde kern jongeren Aantal per 10.000 

inwoners 

KLPD Schagen 0,4, 

NL 1,3 (Wsjg 

2014) 
Sociaal domein Jongeren met een delict 

voor de rechter 

% 12 t/m 21 jarigen Verwey 

Jonker 

Instituut - 

Kinderen in Tel 

Schagen 1,41, 

NL 2,57 (Wsjg 

2012) 
 

Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren 

tot 18 jaar 

CBS Schagen 8,3, 

NL 10 (Wsjg 
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2015) 
Sociaal domein Jongeren met 

jeugdbescherming 

% van alle jongeren 

tot 18 jaar 

CBS Schagen 0,9, 

NL 1,2 (Wsjg 

2015) 

 
Sociaal domein Jongeren met 

jeugdreclassering 

% van alle jongeren 

van 12 tot 23 jaar 

CBS Schagen 0,4,  

NL 0,5 (Wsjg 

2015) 

 
 

Totale lasten van resultaat S1.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Individuele voorzieningen jeugdhulp 6.901 7.127 7.148 7.083 

b Jeugdbescherming en -reclassering 750 750 750 750 

f Veilig Thuis 98 98 98 98 

S1.2 Waar nodig worden ondersteuning en 

jeugdhulp ingezet 

7.749 7.975 7.996 7.931 

 

Totale baten van resultaat S1.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Individuele voorzieningen jeugdhulp     

b Jeugdbescherming en -reclassering     

f Veilig Thuis     

S1.2 Waar nodig worden ondersteuning en 

jeugdhulp ingezet 

0 0 0 0 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S1.2 verdeeld per cluster 
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5.1.3  Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud 

Het uitgangspunt is dat mensen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Is dit (tijdelijk) niet 

mogelijk doordat iemand geen werk heeft, dan kunnen mensen deelnemen aan een traject, 

gericht op arbeidsinschakeling. Op enige wijze maatschappelijk actief zijn (sociale activering 

en tegenprestatie).  

 

Hoewel de economie zich lijkt te herstellen, neemt het aantal mensen dat een uitkering 

ontvangt nog steeds toe. Dit komt door instroom van: 

 Een ‘nieuwe’ doelgroep, de mensen die voorheen een Wajong-uitkering of Wsw-

dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) kregen en die vanaf 1 januari 2015 

onder de doelgroep Participatiewet vallen 

 Het aantal vergunninghouders is fors toegenomen 

 De instroom vanuit de WW is hoog 

Het CBS verwacht voor de komende vijf jaar nog een stijging van het 12% ten opzichte van 

2015 (bron: Binnenlands Bestuur 6 september 2016). 

 

Om de kansen op arbeid te vergroten, is een integrale aanpak nodig waarin onderwijs, 

bedrijfsleven, gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven samenwerken. We doen dit op het 

niveau van de Arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord. Hiervoor is het Regionaal Platform 

Arbeidsmarkt (RPA) ingericht, inclusief het overlegorgaan Werkbedrijf. Het Werkbedrijf voert 

de garantiebanenregeling uit. Doelgroep van deze regeling zijn mensen met een 

arbeidsbeperking die in het doelgroepenregister zijn opgenomen. In het Sociaal Akkoord van 

april 2013 is afgesproken dat hiervoor 125.000 extra banen worden gecreëerd, 100.000 in het 

bedrijfsleven en 25.000 bij overheden.  
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Om de lokale arbeidsmarkt goed te bedienen, werken we met de partners samen in het 

Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarktbeleid Kop van Noord-Holland en in het 

Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland. 

 

De kansen voor werkzoekenden om een baan te vinden, verbeteren als we actief gebruik 

maken van meerdere instrumenten. Zoals proefplaatsing, werkervaringsplaatsen, werken met 

behoud van uitkering, participatiebanen, loonkostensubsidie, SROI (Social Return on 

Investment) en ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidiemogelijkheden.  

Voor inwoners die (tijdelijk) geen betaald werk hebben is er inkomens-ondersteuning.  

Voorop staat dat mensen een rol blijven spelen in de maatschappij. Meer dan de helft van 

de mensen stroomt in de bijstand vanwege niet-werk gerelateerde redenen. Zoals 

echtscheiding, mensen met psychische of psychiatrische aandoeningen waardoor zij niet 

kunnen werken, partners van mensen met een Aow-uitkering waarbij het gezinsinkomen 

onder bijstandsniveau ligt. 

 

Een groep mensen die ook aandacht nodig heeft zijn de vergunninghouders. Door de grote 

toestroom van asielzoekers in 2015 is de huisvestingsvraag in 2016 fors verhoogd naar 110 (in 

2015 was de taakstelling 79, in 2014 was deze 43). Het Rijk en Vng (Verenging Nederlandse 

Gemeenten) hebben in het Akkoord Verhoogde Asielinstroom extra maatregelen 

afgesproken en er is extra budget beschikbaar gesteld. In het woningbouwprogramma 

(economisch domein) wordt ingezet op extra bouw van (sociale) woningen zodat we 

kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders. Naar 

verwachting blijft de Taakstelling in 2017 even hoog als in 2016, namelijk 110. Naast de 

huisvesting hebben we voorzieningen ingericht om deze mensen snel en gericht naar de 

arbeidsmarkt te begeleiden.  

 

Wij doen dit door: 

1. Mensen die (tijdelijk) geen betaald werk hebben en daardoor niet in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien krijgen inkomensondersteuning; 

2. Poortwachtersfunctie: mensen vinden werk of voorzien op andere wijze in hun 

onderhoud, zonder een beroep op een uitkering van de gemeente te hoeven doen 

3. Uitstromers (met beperkte ondersteuning) en groeiers (met ondersteuning) naar de 

reguliere arbeidsmarkt te begeleiden 

4. Mensen die in de bijstand blijven (‘blijvers’) voor zover mogelijk laten participeren (sociale 

activering en tegenprestatie) 

5. Inzetten van volwasseneneducatie. Gemeenten moeten zorgen voor passend 

onderwijsaanbod voor diverse doelgroepen, met name voor laaggeletterden. Wij werken 

hiervoor samen met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Noord-Holland-

Noord. Gemeente Alkmaar is vanaf 1 januari 2015 centrumgemeente en ontvangt de 

Rijksbijdrage voor de regio. Deze gemeente stelt in overleg een regionaal educatieplan 

op. In september 2016 is het Taalakkoord gesloten tussen de gemeenten in Noord-

Holland-Noord, het Uwv, de Bibliotheken, het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 

(RPA-NHN) om laaggeletterden beter te kunnen bereiken en taalaanbod te kunnen 

doen. 

6. Het inzetten van instrumenten en voorzieningen intensiveren om mensen te laten 

uitstromen naar werk. Hieronder vallen: doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt, 

integrale trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar 

werk en specifiek aanbod voor vergunninghouders 
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Bij de eerste activiteit gaat het om uitkeringen. Bij tweede tot en met de vierde activiteit gaat 

het hoofdzakelijk om inzet van ambtenaren van de gemeente en voor een kleiner deel om in 

te kopen producten. Voor de vijfde ontvangt gemeente Alkmaar het budget, dit wordt 

ingezet op basis van het regionaal educatieplan. 

De laatste twee punten zijn extra inspanningen. Dit als reactie op de toegenomen vraag om 

woningen en op de toename van het aantal uitkeringen, die het gevolg zijn van de hogere 

Taakstelling Huisvesting Vergunninghouders. 

Onze planning is: 

 Doorontwikkelen werkgeversdienstverlening en Werkgeversservicepunt 

 Samenwerkingsmodel van de vier gemeenten in de Kop vaststellen en implementeren 

voor uitvoering van de re-integratie en arbeidsmarkttoeleiding van werkzoekenden 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Beleidsplan 3D - 2014 

 Re-integratieverordening - 2015 

 Verordening Cliëntenparticipatie - 2015 

 Verordening Loonkostensubsidie - 2015 

 Verordening Individuele Inkomstentoeslagen - 2016 

 Afstemmingsverordening - 2016 

Indicator: 

• Het aantal bijstandsgerechtigden dat in 2017 uitstroomt naar reguliere arbeid komt 

 op 180. In 2014 waren het 181 mensen, in 2015 waren het er 182. 

• Het aantal personen per jaar dat op een werkervaringsplek en proefplaatsing

 wordt geplaatst in 2017: 100. In 2015 waren dit er 83 

• Het aantal uitkeringen mag maximaal stijgen met 70 uitkeringen in 2017. Het

 totaal aantal uitkeringen mag eind 2017 niet boven de 700 uit komen. De gemeente 

kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding van 

het Rijk, de zogenoemde vangnetregeling. Bij overschrijding van meer dan 5% 

compenseert het Rijk 50% van de overschrijding, bij overschrijding van meer dan 10% is 

dit 100%. 

• Twee mensen zijn in 2017 bij de Gemeente Schagen geplaatst vanuit de

 garantiebanenregeling. 

        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Sociaal domein Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey 

Jonker 

Instituut - 

Kinderen in Tel 

Voor de 

nieuwe 

gemeente 

Schagen zijn 

nog geen 

cijfers bekend. 

 
Sociaal domein Personen met een 

bijstandsuitkering 

Aantal per 10.000 

inwoners 

CBS 193,8 

Sociaal domein Lopende re-

integratievoorzieningen 

Aantal per 10.000 

inwoners van 15 - 64 

jaar 

CBS Schagen 

118,5, NL 311,9 

(Wsjg 2015) 

 
 

Totale lasten van resultaat S1.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 
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 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a WWB, IOAW, IOAZ en overige Bijstand 7.507 7.507 7.507 7.507 

S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een 

trampoline naar voorzien in eigen onderhoud 

7.507 7.507 7.507 7.507 

 

Totale baten van resultaat S1.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a WWB, IOAW, IOAZ en overige Bijstand 6.842 6.842 6.842 6.842 

S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een 

trampoline naar voorzien in eigen onderhoud 

6.842 6.842 6.842 6.842 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S1.3 verdeeld per cluster 
   

 

 

 

 

5.1.4  Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar 

vermogen 

Sommige inwoners van de gemeente Schagen zijn blijvend niet in staat om (volledig) 

betaald werk te verrichten en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Deze mensen 

helpen we met: 

- Loonkostensubsidie: voor mensen die met volledig werk niet het minimumloon

 kunnen verdienen. 

De werkgever kan voor hen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Onder  

deze groep vallen de mensen met arbeidsbeperking die in het Doelgroepenregister 

garantiebanen bij het UWV zijn opgenomen. 
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Werkgevers kunnen mensen uit dit register aannemen in extra banen en daarmee 

voldoen aan de garantiebanenregeling (125.000 extra banen volgens het Sociaal 

Akkoord april 2013). 

- Beschut werk: mensen die alleen met intensieve begeleiding en in een beschutte  

werkomgeving kunnen werken.  

- Mensen die niet kunnen werken op de arbeidsmarkt (‘blijvers’) stimuleren we om te  

participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk  

of maatschappelijk nuttige activiteiten. Soms stellen we dit verplicht (tegenprestatie). 

 

Er ontstaat een financieel risico bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Hier zijn 

twee oorzaken voor: minder uitstroom uit de Wsw dan gedacht en verlaging van de 

Rijksvergoeding per Wsw-dienstbetrekking. 

In het najaar van 2016 begon een onderzoek naar een toekomstbestendige uitvoering van 

de Wsw en de Participatiewet. We willen de financiële risico’s zoveel mogelijk 

teruggedringen. Daarin is de rol en positie van het Sw-bedrijf Noorderkwartier N.V. betrokken. 

Dit onderzoek leidt in 2017 tot besluitvorming en een begin van de implementatie. Het gaat 

om een samenhangend geheel van het opdoen van werkervaring, scholing en training, 

toeleiding naar werk en, indien nodig, handhaving. 

Uitgangspunt is dat bundeling van activiteiten rond werkzoekenden de uitstroom naar werk 

verbetert. Dat betekent dat vanaf het moment dat een inwoner een aanvraag voor een 

uitkering indient de focus gericht is op het vinden van werk, rekening houdend met zijn of 

haar mogelijkheden. 

Wij doen dit door: 

 Binnen het Werkbedrijf NHN maken werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten 

afspraken over de inzet van Beschut werk, inzetten van mensen vanuit het 

doelgroepenregister garantiebanen, No-riskpolis, proefplaatsing, jobcoaching en 

loonkostensubsidie.  Het Werkbedrijf NHN is ingericht in samenspraak met het Regionaal 

Platform Arbeidsmarktbeleid NHN 

 Uitvoeren van de tegenprestatie en sociale activering 

 Intensieve samenwerking met vrijwilligerspunten,  MEE en andere cliëntondersteuners. 

 We organiseren een samenhangend geheel van voorzieningen om werkzoekenden zo 

goed en snel mogelijk te begeleiden naar voor hen passend werk, incl. naar Beschut 

werken. Deze aanpak moet tevens het financiële risico in verband met het verschil tussen 

verwachtte en reële uitstroom uit de Wsw tot een minimum beperken. 

Onze planning is: 

 De plaatsingsmogelijkheden van werkzoekenden verbeteren door versterking van de 

rol en positie van het Werkgeversservicepunt. Het Werkgeversservicepunt is een 

samenwerkingsverband tussen partners binnen de vier gemeente in de Kop van 

Noord-Holland en externe partners, zoals Uwv, Noorderkwartier, onderwijsveld en 

werkgevers 

 Met het programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (onderdeel van De Kop 

Werkt) verbeteren we de matchmogelijkheden tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt,  in nauw overleg met het bedrijfsleven en onderwijsveld 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Beleidsplan 3D 

 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid voor de uitvoering 

van nieuw Beschut werk 

 Verordeningen: Loonkostensubsidie, uitbreiding van de Re-integratieverordening met 

Beschut werk en Participatiebanen, Tegenprestatie 

Indicator: 
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 Op de middellange termijn omvat Beschut werken een derde van de huidige Wsw-

plekken, namelijk 65. Per jaar stromen gemiddeld 4 mensen in bij Beschut werken. 

Gemiddeld 12 mensen per jaar komen uit de Wsw, zo ook in 2017. Opgemerkt wordt 

er verschil is tussen de prognose van het Rijk en de realiteit. Dit is een landelijk 

aandachtspunt. 

 In 2017 plaatsen we 70 mensen uit de potentiële doelgroep van 250 mensen in de 

categorie blijvers op een Tegenprestatieplaats 

 

Totale lasten van resultaat S1.4 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a WSW en participatie 5.560 5.369 5.353 5.353 

S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald 

werk te verrichten participeren naar 

vermogen 

5.560 5.369 5.353 5.353 

 

Totale baten van resultaat S1.4 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a WSW en participatie     

S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald 

werk te verrichten participeren naar 

vermogen 

0 0 0 0 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S1.4 verdeeld per cluster 
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5.1.5  Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het 

bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk 

Uitgangspunt is dat inwoners zelf voorzien in hun levensonderhoud. Er zijn echter situaties 

waarin zij dit voor korte of langere tijd niet zelf kunnen. De gemeente biedt de volgende 

voorzieningen aan mensen met een minimum inkomen of schulden : 

- Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten. 

- Schulddienstverlening voor mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren. 

-  Minima- en armoedebeleid voor (nood)zorg en steun en om deelnemen aan 

     bijvoorbeeld educatie, sport en cultuur mogelijk te maken. Een belangrijke doelgroep  

     hierin zijn kinderen, hiervoor hebben we het ‘Kindpakket’ 

-    Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten 

Door de verhoogde Taakstelling Huisvesting Vergunninghouder wordt meer beroep gedaan 

op deze bijzondere bijstand. De extra kosten compenseren we in 2017 uit een extra 

vergoeding van het Rijk voor deze doelgroep. 

Wij doen dit door: 

a. Preventieve inspanning om te voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op 

bijzondere bijstand of schulddienstverlening. Waar dit wel nodig is, begeleiden we hen 

zo snel mogelijk naar een situatie waarin ondersteuning niet langer nodig is 

b. Aanvragen bijzondere bijstand beoordelen we individueel. Voor de collectieve 

Zorgverzekering voor minima verlenen we categoriale bijzondere bijstand. 

c. Kinderen uit gezinnen die tot de minima behoren, kunnen door het 'Kindpakket 

deelnemen aan onder andere sport en cultuur. In 2017 evalueren we hoe we het 

Kindpakket aanbieden. We willen het gebruik ervan stimuleren. 

d. Het Noodfonds, een samenwerking tussen de gemeente en de kerken, biedt een 

vangnet voor minima. En voor mensen die onverwacht in ernstige financiële problemen 

komen en geen andere ondersteuningsmogelijkheden hebben. Door preventieve en 

curatieve maatregelen in het kader van de bijzondere bijstand en 

schulddienstverlening werd in 2016 minder beroep op het Noodfonds gedaan. De 

verwachting is dat deze trend zich in 2017 voortzet, waardoor de bijdrage van de 

gemeente aan het Noodfonds bijgesteld kan worden. 

e. In het Beleidsplan Schulddienstverlening is afgesproken de uitvoering van 

Schulddienstverlening geheel in gemeentelijk beheer uit te voeren. Implementatie vindt 

plaats in 2017. De Wijkteams nemen de nieuwe trajecten in behandeling. Het aantal 

trajecten dat door Plangroep wordt uitgevoerd wordt in drie jaren afgebouwd, 

afgestemd op de termijn van een minnelijk traject. Dit is aangegeven in het Beleidsplan 

Schulddienstverlening dat door uw Raad op 22 maart 2016 is vastgesteld. 

f. We ondersteunen de Voedselbank, zodat gezinnen met een laag inkomen voldoende 

en gezonde voeding krijgen. 

 

 

Onze planning is: 

 Implementeren, uitvoeren en monitoren van de ontwikkeling schulddienstverlening, 

gericht op versterking van de preventieve aanpak en het terugdringen van 

schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). 

 Evaluatie van het gebruik van het Kindpakket. Beleid en uitvoering herijken, rekening 

houdend met het extra budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor kinderen in arme 

gezinnen 

Het volgende beleid is vastgesteld: 
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 Beleidsplan 3D 

 Beleidsplan Schulddienstverlening (vanaf december 2015) 

Indicator: 

 Schulddienstverlening: Er zijn ca. 220 nieuwe meldingen te verwachten. Het grootste deel 

wordt afgehandeld met een eenmalig adviesgesprek.Het aantal trajecten dat in 2017 in 

behandeling is komt op 95, gebaseerd op het Beleidsplan Schulddienstverlening van 

maart 2016. Enkele van deze trajecten leiden niet tot een oplossing, daarvoor wordt een 

beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) 

  Het aantal aanvragen bijzondere bijstand komt in 2017 uit op circa 750.  

 Het aantal aanvragen van Kindpakket komt in 2017 uit op circa 225. Dit aantal is 

conform de beleidsnotitie Kindpakket. 

        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Verwey 

Jonker 

Instituut - 

Kinderen in Tel 

Schagen 2,28 

(2012) 

 
 

 

Totale lasten van resultaat S1.5 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Bijzondere bijstand 823 823 823 823 

b Schulddienstverlening 105 67 43 43 

c Overig minimabeleid 292 292 292 292 

d Vluchtelingenwerk 357 168 168 168 

S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een 

inkomen op of onder het bestaansminimum, 

waar mogelijk tijdelijk 

1.577 1.350 1.325 1.325 

 

Totale baten van resultaat S1.5 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Bijzondere bijstand 40 40 40 40 

b Schulddienstverlening     

c Overig minimabeleid     

d Vluchtelingenwerk 318 129 129 129 

S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een 

inkomen op of onder het bestaansminimum, 

waar mogelijk tijdelijk 

358 169 169 169 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S1.5 verdeeld per cluster 
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Doelstelling S2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving 

Investeringen bij deze doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 
     

Omschrijving 
Begroting 

2017 
Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Aanpassing multifunctionele 

accommodatie 't Zand 
50    

Aanleg en vervanging 

(sport)velden 
344 404 357 1.137 

Materiaal 

reddingsbrigades/strandbewaking 
197 406 3 122 

Vernieuwing en onderhoud 

wegen, straten en pleinen 
1.240 841 1.059 1.059 

Materiaal Openbaar groen 1.000 1.193 1.804 2.104 

Recreatieve voorzieningen 

Openbaar groen 
610 271 342 342 

Basis op orde 545    

Baggeren 200    

Kunstwerken 115    

Laadpalen 25    

Vervanging openbare verlichting 2.662 2.662   
 

Totaal doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 18.351 19.484 20.657 21.950 

Baten 5.612 5.916 6.439 6.675 

Saldo 12.739 13.568 14.218 15.275 
 

Lasten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

S2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun 

eigen fysieke leefomgeving 

9.071 10.136 11.380 11.896 

S2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en 

ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden 

van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn 

3.778 3.858 3.777 4.548 

S2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, 

zowel op het sociale als fysieke vlak 

4.048 4.036 4.048 4.052 

ST2 Taakstelling doelstelling SD2 1.453 1.453 1.453 1.453 

S2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun 

leefomgeving 

18.351 19.484 20.657 21.950 

 

Baten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

S2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun 

eigen fysieke leefomgeving 

3.077 3.192 3.747 3.192 

S2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en 

ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden 

van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn 

869 916 858 1.637 

S2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, 99 101 127 139 
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zowel op het sociale als fysieke vlak 

ST2 Taakstelling doelstelling SD2 1.567 1.706 1.706 1.706 

S2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun 

leefomgeving 

5.612 5.916 6.439 6.675 

 

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen? 

5.2.1  Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving 

Inwoners voelen zich meer verantwoordelijk voor hun leefomgeving als zij die zelf of samen 

met de gemeente kunnen inrichten en onderhouden. Aan de hand van het integrale 

beleidsplan Openbaar Gebied gaan we er samen met inwoners en bedrijven voor zorgen 

dat met onze investeringen en dagelijkse  werkzaamheden u tevreden blijft over de staat van 

de openbare ruimte. De komende jaren staan de budgetten geleidelijk minder onder druk.  

We willen het burgertevredenheidscijfer ten minste vast houden op een rapportcijfer 6.7 

(waardering juli 2014). 

 

Als gemeente bieden wij een basisniveau in het beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte. Inwoners, bedrijven en institutionele partijen die de kwaliteit van de buitenruimte 

willen vergroten of een bijdrage willen leveren aan het onderhoud, krijgen van ons zoveel 

mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren. Denk bij institutionele partijen 

aan woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, schoolbesturen, 

belangenverenigingen, sportverenigingen, kerkgenootschappen, dorpsraden e.d. 

Uitgangspunt hierbij is dat deze partijen ook zelf bekijken hoe hun initiatieven eventueel 

gefinancierd kunnen worden.  

Wij doen dit door: 

Uitvoering te geven aan het Integrale beleidsplan Openbaar Gebied, met de navolgende 

kaders;  

 

1) Duurzame instandhouding  

 Borging van de levensduur van de kapitaalgoederen.  

 De inrichting, de aanleg, het onderhoud, het beheer en de vervanging van 

kapitaalgoederen in het openbaar gebied in samenhang met elkaar.  

 Kapitaalgoederen voldoen aan hun functie en doel.  

 

2) Sober & doelmatig  

 Leveren van een basisniveau.  

 Sturen op beeldkwaliteit  

- Uitgangspunt is beeldkwaliteitsniveau CROW C  

- Indien het gebruik of een efficiënte werkwijze er om vraagt beeldkwaliteitsniveau 

CROW B toepassen.  

 

3) Participatie, beleving en inwonerstevredenheid  

 Ambitie is maximale participatie.  

 Sturen op burgertevredenheid.  

 Betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

4) Duurzaamheid, klimaatadaptatie en ecologie  

 Een leefomgeving die leefbaar, veilig, gezond en aantrekkelijk is.  

 Een toekomstgericht en toekomstbestendig openbaar gebied.  

 

5) Financieel evenwicht.  
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 Eerst de basis op orde:  

- Beleidsplan  

- Gegevensbeheer  

- Beheerplan  

- Meerjarenonderhoudsplanning  

- Meerjarenonderhoudsbegroting  

Onze planning is: 

Onderstaand een aantal concrete maatregelen en investeringen in 2017. Deze lijst is niet 

limitatief, maar geeft een goed beeld van de aanpak in het komende jaar. 

 

Ad 1) Duurzame instandhouding  

 

Vernieuwing van speelplaatsen, omvorming valondergronden  

In 2017 vernieuwen we veel speelplaatsen en bijbehorende valondergronden. Deze 

speelplaatsen krijgen gedeeltelijk nieuwe speeltoestellen en rubber tegels of gras als 

valondergrond. Met deze kwaliteitsimpuls van de speelplaatsen beogen we een 

hygiënischer, veilige en uitdagende speelomgeving voor kinderen. 

 

Nieuwe bomen 

Op plaatsen waar bomen door ziekte of ouderdom de afgelopen jaren zijn verdwenen, 

maken we een inhaalslag. Lege vakken voorzien we weer van nieuwe aanplant. Zo 

herstellen we het bomenbestand en de bomenstructuur.  

 

Aanvullend planten we ruim vierhonderd bomen op nieuwe locaties binnen- en buiten de 

bebouwde kom. Zo maken we een begin met de gewenste groenimpuls binnen onze 

gemeente. 

 

Kwaliteitsimpuls Openbaar Groen  

Uit inventarisatie blijkt dat in stad Schagen een gedeelte van de groenvakken een lagere 

beeldkwaliteit heeft dan vastgesteld in het huidige beleid. Die vakken ontsieren het 

straatbeeld ernstig. Ze zijn duur in onderhoud, omdat onkruid meer kans krijgt door het 

ontbreken van beplanting. Een groot deel van deze vakken renoveren wij in 2017. 

 

Renovatie Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn 

In 2017 reconstrueren we, na voorbereiding, de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn 

conform Duurzaam Veilig. Vooruitlopend vragen we bij de provincie Noord-Holland subsidie 

aan om voor 50% van de uitvoeringskosten bij te dragen. 

 

Renovatie Schagerweg in Schagerbrug 

In 2017 veranderen we de weginrichting van de Schagerweg in Schagerbrug naar het 

principe van Duurzaam Veilig. Vooruitlopend vragen we bij de provincie Noord-Holland 

subsidie aan om voor 50% van de uitvoeringskosten bij te dragen. 

 

Voltooiing van Hoep Centrum 

Bouwlocatie Hoep-Centrum te Schagen is nog niet voltooid. Dit is onder andere veroorzaakt 

door het faillissement van de ontwikkelaar. Om de bouwlocatie alsnog te voltooien maken 

we het laatste gedeelte van de bouwlocatie in 2017 woonrijp. In het eerste kwartaal van 

2017 wordt de laatste woning opgeleverd en voltooien we de bouwlocatie. 
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Ad 2). Sober & doelmatig  

 

Baggerplan en inhaalslag HHNK 

In overleg met het hoogheemraadschap gaan we naast reguliere baggerwerkzaamheden 

in de eerste helft van 2017 een inhaalslag maken. 

 

Renovatie kunstwerken 

In 2017 gaan we de in 2016 geïnspecteerde vlonders, steigers en bruggen waar nodig 

duurzaam herstellen. 

 

Renovatie trottoirs en paden als gevolg van wortelopdruk 

Er zijn diverse trottoirs en paden binnen de gemeente Schagen die te maken hebben met 

flinke wortelopdruk. Zoveel mogelijk trottoirs waar deze wortelopdruk gevaarzetting oplevert  

of dreigt op te leveren renoveren we in 2017. Bomen vervangen we en we leggen nieuwe 

bestrating aan.  

 

Verbeteren van veiligheid en toegankelijkheid diverse verkeerskruisingen 

Op de verkeerskruisingen: Julianalaan-Wilhelminalaan (Schagen), Warmenhuizerweg-

toegang brede school (Warmenhuizen) en Sint Maartensweg- Maarten Breetstraat (Sint 

Maartensbrug) zijn mogelijkheden om de veiligheid of toegankelijkheid te verbeteren. In 2017 

verbeteren we deze verkeerskruisingen. 

 

Verbeteren van veiligheid en toegankelijkheid diverse fietspaden 

Op de fietspaden bij de nieuwe strandafslagen (Hazedwarsdijk en Petten-Centrum) in Petten 

zijn mogelijkheden om de veiligheid of toegankelijkheid te verbeteren. Bovendien krijgen we 

met de realisatie van de nieuwe fietstunnel onder de N241 een doorgaande fietsroute Nes-

Schagen Centrum (en vice versa). Ter hoogte van kruising Vliedlaan-De Slenk leggen we een 

fietsstraat aan, ter extra attentie van de nieuwe fietsroute. In 2017 voeren we deze 

werkzaamheden uit. 

 

Extra parkeerplaatsen Kerkepad en Iepenlaan 

In verband met nieuwbouw gemeentehuis Schagen en nieuwbouw basisschool 'De Rank' zijn 

extra parkeerplaatsen nodig. Deze leggen we in 2017 aan.  

 

 

Ad 3). Meer ruimte voor participatie 

 

Baanpark Warmenhuizen 

De inrichting en het gebruik van het Baanpark in Warmenhuizen sluit niet meer aan bij het 

huidige gebruik. Bij het nieuwe ontwerp is ruimte voor inbreng van gebruikers. Hun inbreng 

nemen we mee in de vaststelling van de nodige aanpassingen van het park. 

 

Opwaarderen badplaats Sint Maartenszee 

Na Callantsoog en Petten willen we Sint Maartenszee eveneens opwaarderen tot 

aantrekkelijke badplaats. In 2017 beginnen we in overleg met bewoners, ondernemers en 

alle andere betrokkenen met de voorbereiding  én uitvoering hiertoe.  

 

Onkruidbestrijding uitgevoerd door Noorderkwartier en cliënten uit het sociaal domein 
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Bij de onkruidbestrijding werkt de onderhoudsdienst van de gemeente Schagen sinds 2016 

samen met Noorderkwartier én met cliënten uit het sociaal domein. Het ligt in de bedoeling 

om de onkruidbestrijding in zijn geheel bij Noorderkwartier onder te brengen. Hierbij zet 

Noorderkwartier meer en meer cliënten uit het sociaal domein in. 

 

 

Ad 4). Duurzaamheid, klimaatadaptatie en ecologie  

 

Vernieuwing openbare verlichting 

In 2 jaar tijd gaan we alle oude openbare verlichtingsarmaturen vervangen voor 

energiezuinige LED-verlichting. Daarmee besparen we energie, verlagen we onze uitstoot 

van CO2 en verbeteren we de lichtkwaliteit. Bovendien gaan de lampen niet meer stuk, 

waardoor u minder last heeft van donkere straten en het aantal storingsmeldingen drastisch 

zal afnemen. Dit bespaart ook kosten. 

 

Door het huidige budget voor onderhoud en energie anders in te zetten, is een investering in 

de openbare verlichting mogelijk. Met ledverlichting wordt een besparing op onderhoud en 

energie gerealiseerd. De vrijgekomen middelen zullen worden ingezet om de investering te 

bekostigen. De jaarlijkse kosten blijven gelijk door de kosten van de investering te verdelen 

over 30 jaar. 

 

Extra laadpalen 

We willen elektrisch rijden stimuleren en meer openbare laadpalen plaatsen. Daarom sluiten 

we ons aan bij MRA-Elektrisch, een projectbureau van de Metropoolregio Amsterdam. 

Daarmee profiteren we van subsidies van het Rijk en de Europese Unie. Hierdoor, en door de 

grote inkoopcombinatie, ontstaan zeer aantrekkelijke tarieven voor het plaatsen en 

gebruiken van elektrische laadpalen. MRA-E ontzorgt verder met veel kennis op het gebied 

van elektrische voertuigen, oplaadsystemen en projectmanagement. 

 

Chemievrije onkruidbestrijding 

Vanaf 2015 mogen wij in de openbare ruimte geen chemische middelen meer gebruiken. 

Hierdoor zijn wij genoodzaakt de verhardingen zonder gebruik van deze middelen onkruidvrij 

te houden. De start in 2015 verliep moeizaam. Vanaf het voorjaar van 2016 zijn deze 

werkzaamheden in samenwerking met het Noorderkwartier uitgevoerd. De samenwerking 

tussen de gemeente Schagen en Noorderkwartier is succesvol gebleken en wordt in 2017 

voortgezet. Toch zijn we niet geheel tevreden over de behaalde resultaten. Om die reden 

vragen wij voor 2017 een aanvulling op de bestaande budgetten. Wij zullen ons inspannen 

om (via het COWWI) samen met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en het 

Noorderkwartier tot een hoger beeldniveau te komen in 2017. 

 

Meer natuurlijke, ecologische oevers 

Op verschillende locaties is de 'harde' oeverbescherming (beschoeiingen en dergelijke) aan 

vervanging toe.  In 2017 en verder vervangen we deze 'harde' oeverbescherming waar 

mogelijk voor natuurlijke, ecologische oevers. Dit verhoogt de biodiversiteit. 

 

 

Ad 5). Financieel evenwicht. 

 

Basis op Orde 
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We zetten in 2017 grote stappen om zo snel mogelijk de basis op orde te brengen. Een goed 

werkend (landelijk verplicht) gegevensbeheersysteem is nodig om de beleidskaders te 

vertalen naar operationele beheerplannen. De toegang tot het gegevensbeheersysteem 

wordt een geografische kaart, zodat van elke locatie alle gegevens met elkaar verbonden 

gaan worden.  

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Integraal beleidsplan Openbaar Gebied (2016) 

 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Schagen (2015 - 2017) 

 

Indicator: 

• Beleving inwoner van fysieke ruimte (‘Waar staat je gemeente?’) komt uit op een  

rapportcijfer 6.7. 
        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Verkeer en vervoer Ziekenhuisopname na 

verkeersongeval met een 

motorvoertuig 

% VeiligheidNL Schagen 7%, 

NL 7% (Wsjg 

2014) 

 
 

Verkeer en vervoer Overige vervoersongevallen 

met een gewonde fietser 

% VeiligheidNL Schagen 12%, 

NL 10% (Wsjg 

2014) 

 
 

Totale lasten van resultaat S2.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Beheer en onderhoud groen 4.273 3.583 3.717 4.062 

c Beheer en onderhoud water 430 422 421 419 

d Beheer en onderhoud wegen 3.240 4.626 5.156 4.995 

d Beheer en onderhoud verlichting 472 887 1.485 1.835 

e Ongediertebestrijding 2 2 2 2 

f Parkeren 18 18 18 18 

g Recreatie 385 380 363 345 

h Speeltoestellen 128 83 83 83 

i Strand 95 95 95 95 

j Verkeersplannen en maatregelen 26 40 40 40 

S2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun 

eigen fysieke leefomgeving 

9.071 10.136 11.380 11.896 

 

Totale baten van resultaat S2.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Beheer en onderhoud groen 1.074 699 699 699 

c Beheer en onderhoud water 13 13 13 13 

d Beheer en onderhoud wegen 369 1.229 1.829 1.829 

d Beheer en onderhoud verlichting 1.600 1.230 1.185 630 

e Ongediertebestrijding     

f Parkeren 11 11 11 11 

g Recreatie     

h Speeltoestellen     

i Strand 10 10 10 10 
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j Verkeersplannen en maatregelen     

S2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun 

eigen fysieke leefomgeving 

3.077 3.192 3.747 3.192 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S2.1 verdeeld per cluster 
   

 

 

 

 

5.2.2  Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de 

gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn 
 

In een duurzame en zelfredzame samenleving organiseren de inwoners zelf hun deelname en 

ontmoeting. Daarmee bedoelen we deelname aan sport en activiteiten in hun wijk of kern. 

Dit is ook goed voor de leefbaarheid in deze wijk of kern. Hiervoor zijn accommodaties nodig. 

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en in stand houden van de 

accommodaties. Om de voorzieningen in de kleine kernen te behouden, draagt de 

gemeente bij aan de instandhouding.  

 

 

 

 

 

Wij doen dit door: 

In december 2015 is het accommodatiebeleid vastgesteld. Dit beleid beslaat: binnen- en 

buitensport, zwembaden, dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen en culturele gebouwen. Met 

dit beleid worden de accommodaties in dorpen en wijken zoveel mogelijk behouden. Door 

een gezamenlijk inzet van de verenigingen, gebruikers en gemeenten kunnen de 

accommodaties ook in de toekomst behouden blijven. Of het nu een financiële bijdrage is, 
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een vrijwillige inzet of het werven van fondsen; met elkaar zijn we in staat een financiële basis 

te leggen waardoor die accommodaties, die belangrijk zijn voor Schagen, behouden 

kunnen blijven.   

In 2016 is een start gemaakt met de uitvoering van het beleid dat zijn verdere uitwerking 

heeft in 2017. In het gehele traject wordt nauw samengewerkt met de SportAdviesRaad 

Schagen en de Kunst en Cultuur Adviesraad.  

 

 

 

  

 

Onze planning is: 

Gedurende het jaar gaan we met de SportAdviesRaad Schagen in gesprek over met name 

de buitensport. Doel van dit gesprek is om met elkaar prioriteiten te stellen rekening 

houdende met de noodzaak en de middelen die door ons en de verenigingen gezamenlijk 

worden ingebracht. 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Subsidiebeleid 

 Beleidsplan 3D 

 Accommodatiebeleid vastgesteld op 10 december 2015   

Indicator: 

 De verenigingen en gebruikers worden gefaseerd vanaf 2016 met ingang van 2020 

voor ca. 40% verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen van de sportvelden. 

Deze bijdrage, samen met het gemeentelijk deel (ca. 60%) wordt jaarlijks in een 

reserve gestort.  

 De gemeentelijke exploitatiesubsidie voor de dorpshuizen wordt in 2017 verlaagd met 

28%. De dorpshuizen zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de 

vervangingsinvesteringen. 

 De exploitatiesubsidie aan de zwembaden en sporthallen en –zalen wordt tot eind 

2018 gefaseerd verminderd met 25% (ten opzichte van het peiljaar 2015). 

 In 2018 het percentage jeugd dat actief deelneemt aan sportverenigingen is 

gestegen van 60% in 2012 naar 80% in 2018. 

 De inwoners waarderen de sportvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 

7,9 (waarstaatjegemeente.nl) 
        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Sport, cultuur en 

recreatie 

Niet sporters % RIVM Schagen 46%, 

NL 49,9% (Wsjg 

2014) 

 
 

Totale lasten van resultaat S2.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Deelname sport e.a. 624 652 652 652 

b Sportaccommodaties, dorpshuizen, 

verenigingsgebouwen 

3.035 3.087 3.006 3.777 

c Faciliteren in nieuwe activiteiten 119 119 119 119 
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S2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en 

ontmoeting (sociale leefomgeving op de 

gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg 

en welzijn 

3.778 3.858 3.777 4.548 

 

Totale baten van resultaat S2.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Deelname sport e.a. 11 10 10 10 

b Sportaccommodaties, dorpshuizen, 

verenigingsgebouwen 

854 902 844 1.623 

c Faciliteren in nieuwe activiteiten 4 4 4 4 

S2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en 

ontmoeting (sociale leefomgeving op de 

gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg 

en welzijn 

869 916 858 1.637 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S2.2 verdeeld per cluster 
   

 

 

 

 

5.2.3  Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak 

Onder ‘veiligheid’ verstaan we de sociale en de fysieke veiligheid van inwoners en bedrijven. 

En met een ‘veilige samenleving’ bedoelen we dat inwoners en ondernemers zich veilig 

voelen en daar ook zelf invloed op hebben. Om dit te bereiken werken wij vanuit de 

gemeente samen met onze ketenpartners aan een veilige en leefbare gemeente. 

Ketenpartners zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouw-

corporaties, bedrijfsleven, onderwijs en welzijn, hulpverleners, vrijwilligers en inwoners.  
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Programmatisch handhaven 

De VTH (vergunning, toezicht & handhavings-) keten gaat voldoen aan de wettelijke 

kwaliteits-eisen VTH 2.0. De (beleids)keuzes worden begin 2017 aan de raad voorgelegd in 

het VTH uitvoeringsplan 2017.  Het te bereiken doel is leidend voor de aanpak. 

De uitvoering wordt kort cyclisch; De handhaver koppelt terug op basis waarop de aanpak 

(bijv. vergunning/communicatie/bebording/beheer)) kan worden aangepast. De BOA’s 

hebben daarmee een belangrijke adviesfunctie aan collega’s van ruimtelijke ordening, 

openbare ruimte en verkeer. 

Hoe pak je die risico’s vervolgens slim aan? Informatie gestuurde handhaving kan daarbij 

helpen: het verzamelen, analyseren en gebruiken van actuele en betrouwbare informatie. 

De gemeente zal voortdurend moeten werken aan een goede samenwerking met en 

afstemming tussen ketenpartners. De gemeente pakt daarbij de regierol en zorgt dat, ook 

zonder formele machtsverhoudingen, de handhavingsdoelstellingen behaald worden. 

 

Om het gevoel van veiligheid en het veiligheidsbewustzijn te kunnen vergroten, is het van 

groot belang dat ook inwoners en bedrijven deelnemen in dit proces. De samenwerking 

moet gestalte krijgen in een integrale aanpak onder regie van de gemeente. Het 

zwaartepunt van de gemeentelijke activiteiten verschuift van handhaven en ingrijpen naar 

het versterken van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van inwoners en 

bedrijven. De gemeente werkt dan samen met inwoners en bedrijven aan een veilige 

samenleving, waarbij alle partners in de keten weten welke rol zij vervullen. 

Wij doen dit door: 

· de regie te voeren op integrale veiligheid. 

· jaarlijkse uitvoeringsplannen op te stellen en bij te stellen met alle netwerkpartners, 

gebaseerd op het vastgestelde veiligheidsbeleid.  

· Integraal VHT Uitvoeringsplan 2017 (mogelijke onderwerpen):  

o recreatie: aanpak van  o.a. permanente bewoning recreatiewoningen, 

illegaal vakantieverhuur, brandveiligheid parken. 

o Strand: toezicht op activiteiten, gevaarzetting, gebruik strandgangen, etc. 

o Evenementen: Samen met politie, veiligheidsregio beheer en aanvrager 

bepalen we waar welke inzet noodzakelijk is. 

o Horeca (geluid/jeugd)  

o Brandveiligheid : logies, horeca, loodsen, scholen etc 

· uitvoering te geven aan de vastgestelde handhavingsstrategie. 

· het informeren van inwoners en bedrijven over veiligheidsrisico’s. 

· samente werken aan veiligheidsonderwerpen op regionaal gebied, zoals op de 

onderwerpen OGGZ en jeugd alcohol en drugs. 
· buurtbemiddeling beschikbaar te stellen.  

Onze planning is: 

· de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) evalueren en waar nodig aanpassen; 

· Regionaal beleid Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) ontwikkelen. 

· beleid implementeren om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan met het 

Stoplichtconvenant, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. 

· Burgernet uitbreiden met burgernetmail voor minder urgente zaken onder haar 

deelnemers; 

· evaluatie project predistributie jodiumprofylaxe; 

· implementatie nieuw rampenbestrijdingsplan OLP; 

· start centrale inkoop & aanbesteding groot- en klein materieel reddingsbrigades; 

· uitvoering veldwerk veiligheidsmonitor 2017; 

· Inzet Stagiaires BOA Toezicht & Handhaving 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Integraal Veiligheidsbeleid 2014 - 2018 
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• Integraal Handhavingsbeleid 2015 - 2018 

Indicator: 

• De inwoners waarderen de sociale en fysieke veiligheid met een rapportcijfer van

 gemiddeld 7,0 (Waarstaatjegemeente.nl). 
        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 

inwoners 

CBS Wsjg: Nl: gem. 

2.4 Schagen 

lager dan Nl. 
Veiligheid Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 

inwoners 

CBS Wsjg: Nl gem. 

5.4, Schagen 

nabij gem. 

van Nl. 
Veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 

inwoners 

CBS Wsjg: Nl gem. 

32.4, Schagen 

veel lager, nl. 

20 
Veiligheid Vernielingen en 

beschadigingen (in de 

openbare ruimte) 

Aantal per 1.000 

inwoners 

CBS Wsjg: Nl. gem. 

6.1 Schagen 

nabij gem. 

van Nl. 
 

Totale lasten van resultaat S2.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Brandweer 3.445 3.457 3.485 3.476 

b Reddingbrigade 392 376 359 373 

c Handhaving 128 121 121 121 

d Integraal veiligheidsbeleid 71 71 71 71 

e Rampenbestrijding 12 12 12 12 

S2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is 

vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak 

4.048 4.036 4.048 4.052 

 

Totale baten van resultaat S2.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Brandweer 27 27 27 27 

b Reddingbrigade 20 23 49 60 

c Handhaving 52 52 52 52 

d Integraal veiligheidsbeleid     

e Rampenbestrijding     

S2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is 

vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak 

99 101 127 139 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S2.3 verdeeld per cluster 
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Doelstelling S3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar 
 

Totaal doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 10.423 10.117 9.938 9.930 

Baten 2.112 2.224 2.224 2.224 

Saldo 8.311 7.893 7.714 7.706 
 

Lasten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

S3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun 

eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met 

inschakeling van hun sociale netwerk....... 

2.212 2.208 2.208 2.207 

S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te 

voorzien in hun zorg biedt de gemeente een 

vangnet 

6.843 6.562 6.384 6.376 

S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen 

om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl 

1.141 1.120 1.120 1.120 

ST3 Taakstelling doelstelling SD3 226 226 226 226 

S3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en 

elkaar 

10.423 10.117 9.938 9.930 

 

Baten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

S3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun 

eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met 

inschakeling van hun sociale netwerk....... 

18 18 18 18 

S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te 

voorzien in hun zorg biedt de gemeente een 

vangnet 

830 830 830 830 

S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen 

om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl 

    

ST3 Taakstelling doelstelling SD3 1.263 1.376 1.376 1.376 

S3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en 

elkaar 

2.112 2.224 2.224 2.224 

 

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen? 

5.3.1  De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo 

nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene 

voorzieningen 

De gemeente wil bereiken dat inwoners voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen en 

faciliteert, ondersteunt en stimuleert hierin.  

 

Er zijn hiervoor algemene voorzieningen die vrij toegankelijk zijn waar de inwoners terecht 

kunnen. Hierbij denken wij aan initiatieven als Graag gedaan, Doet en Ontmoet, 

dorpsontmoetingspunten, of bijvoorbeeld het vrijwilligerspunt in de Balie. Deze activiteiten 

bestaan uit vrijwillige hulp bij klussen in en om huis, mensen naar activiteiten en familieleden 

brengen en ontmoeting organiseren met bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd of een 
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informatieve bijeenkomst. De website Noordkopvoorelkaar.nl is de digitale vindplaats voor de 

match van vraag en aanbod. 

 

Vanaf 2015 ondersteunen wijkteams van de gemeente inwoners bij het vinden van de weg 

naar de informele en formele zorg. Wij hebben zo meer zicht op lokale, informele netwerken 

en kunnen deze stimuleren en betrekken bij ondersteuning van inwoners. De gemeente jaagt 

verder doorvoeren van de kanteling aan, maar is hiervoor zeker niet als enige partij 

verantwoordelijk.  

 

Langer zelfstandig wonen 

In de toekomst blijven de inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen. We krijgen meer 

oudere inwoners en moeten hierop anticiperen. Met zorgverzekeraar, zorgkantoor, 

woningstichting en zorgaanbieders gaan wij in gesprek hoe een ieder vanuit zijn 

verantwoordelijkheid hierop inspeelt. Zie tevens programma economisch domein 

resultaat 1.2. 

 

Dementievriendelijke gemeente  

Mensen met (beginnende) dementie wonen steeds langer thuis.  

Iedereen, van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging, 

kan er mede voor te zorgen dat zij een volwaardig lid van onze samenleving blijven.  

Gemeente Schagen wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. Daarom willen 

wij met diverse partners een intentieverklaring ondertekenen om dit samen te bereiken. Met 

het oog hierop zal er een werkplan worden gemaakt en een activiteitenkalender voor de 

komende periode. 

Wij doen dit door: 

a. Voldoende aanbod van informele zorg beïnvloeden we door het bevorderen en 

faciliteren van mantelzorgers, maatjes- en buddyprojecten, vrijwillige (thuis)zorg, 

vrijwillige onafhankelijke adviseurs (voa’s) etc. We gaan er vanuit dat we via deze 

wegen (beperkt) invloed hebben op de beschikbaarheid van informele zorg. Daarmee 

beïnvloeden we de behoefte aan formele ondersteuning door de gemeente en 

derden. Daarnaast verstrekken wij subsidie aan organisaties die vrijwilligers en informele 

zorg ondersteunen en het maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk. 

b. Zorgen dat er een netwerk bestaat zodat inwoners zich kunnen verplaatsen in en om de 

gemeente.  

c. Ondersteuning in de maaltijdvoorziening. 

d. Zorgen dat er voldoende cliëntondersteuning is. 

 

Onze planning is: 

 Uitvoering geven aan mantelzorgbeleid, met name ook aandacht voor de jonge 

mantelzorger. 

 Versterken van de toegang tot ontmoetingspunten in de kernen en de wijken.  

 Uitvoering geven aan de pilot formele naar informele zorg, waarbij de inzet van 

(zorg)vrijwilligers wordt versterkt door 40 cliënten/gezinnen in de Noordkop intensief te 

volgen.  

 Ontwikkelen van een agenda voor de toekomst samen met kern- en ketenpartners, 

zodat de inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De thema’s 

dementievriendelijke gemeente en valpreventie passen in deze agenda. 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Beleidsplan 3D 



61 

• Subsidiebeleid 

• Notitie Mantelzorgbeleid (december 2015) 

Indicator: 

• Het percentage volwassen mantelzorgers (19-65 jaar) neemt toe van 17% in 2009

 naar 20% in 2018. Het percentage oudere mantelzorgers (vanaf 65 jaar) gaat van  

13,6% in 2009 naar 15% in 2018.  

 

 

Totale lasten van resultaat S3.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Budgetsubsidies welzijn en zorg 2.202 2.198 2.198 2.197 

b WMO adviesraad 10 10 10 10 

S3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in 

hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig 

met inschakeling van hun sociale netwerk....... 

2.212 2.208 2.208 2.207 

 

Totale baten van resultaat S3.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Budgetsubsidies welzijn en zorg 18 18 18 18 

b WMO adviesraad     

S3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in 

hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig 

met inschakeling van hun sociale netwerk....... 

18 18 18 18 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S3.1 verdeeld per cluster 
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5.3.2  Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente 

een vangnet 

Er zijn situaties waarin inwoners niet voor zichzelf kunnen zorgen of er met ondersteuning 

vanuit hun eigen sociale netwerk of de algemene, tijdelijke voorzieningen. In zo’n geval zorgt 

de gemeente ervoor dat er noodzakelijke ondersteuning beschikbaar is 

(vangnetconstructie). De wijkteams vormen de toegang tot de formele zorg waarvoor de 

gemeente verantwoordelijk is. 

 

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Vanaf 1 januari 2015 is Beschermd wonen (BW) (en bijbehorende middelen) ondergebracht 

bij de centrumgemeente voor maatschappelijke opvang (Den Helder). Dit betreft de zorg 

voor mensen die vanwege psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen en 

toezicht en begeleiding nodig hebben. Alle gemeenten zijn hier wel zelf verantwoordelijk 

voor. Het uitgangspunt is dus dat het geld op den duur over alle gemeenten moet worden 

verdeeld volgens een nieuw te ontwikkelen objectief verdeelmodel. 

Wij willen een regionale visie op maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de 

periode van 2017 en daarna. Daaraan worden gekoppeld prestatieafspraken en 

samenwerkingsafspraken tussen gemeenten voor de verschillende onderdelen: 

maatschappelijke opvang, beschermd wonen, aanpak verwarde personen (OGGZ-

aanpak) en wordt afgestemd met de bredere keten (zorgverzekeraar, corporaties, 

aanbieders). Hierbij wordt aangesloten met de al bestaande producten die geleverd 

worden onder de Wmo en participatie (begeleiding, dagbesteding en op weg naar 

werk/re-integratie).  

 

Hulpmiddelen en woningaanpassingen 

De overheveling van gemeente naar CIZ (Centraal indicatieorgaan voor de Zorg) voor de 

uitvoering van toekenning van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor de inwoners 
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die een indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is uitgesteld tot in ieder geval 

2018. De gemeente blijft dit in 2017 doen. 

 

Wij doen dit door: 

a. Inwoners die uiteindelijk geen beroep kunnen doen op mantelzorg en vrijwilligerswerk, 

helpen we met ondersteuning (schoonmaakondersteuning en signalering, praktische 

thuisondersteuning, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf). 

b. uitvoering te geven aan Beschermd wonen.  

c. een nieuwe invulling te geven aan hulp bij het huishouden.  

d. ondersteuning aan de doelgroep die valt onder de Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg (OGGZ). 

e. voorzien in woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. 

f. uitvoering van Veilig Thuis door de GGD-HN en de verbinding met wijkteam en crisisdienst 

(zie ook resultaat SD 1.2  alwaar de financiën zijn opgenomen). 

Onze planning is: 

 doorontwikkeling van de wijkteams;  

 onderzoeken of de eigen bijdrage van de maatwerkvoorzieningen (begeleiding en 

dagbesteding) kan worden aangepast; 

 uitvoering/inzet schoonmaakondersteuning en signalering, praktische thuisondersteuning 

en begeleiding; 

 inkoop voor 2018, waarbij de mogelijkheden van maatschappelijk aanbesteden  

 (vorm van overheidsparticipatie) onderzocht worden;  

 zorgvuldige overgang van bestaande cliënten die hulp bij het huishouden ontvangen 

vanuit de gemeente naar de Wlz (omdat zij Wlz indicatie hebben); 

 afspraken met zorgkantoor en zorgverzekeraar over raakvlakken inzet gemeente op basis 

van de Wmo en de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet (Zvw); 

 besluitvorming over toekomst beschermd wonen. 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

Beleidsplan 3D 

• Regiovisie huiselijk geweld 

• Subsidiebeleid 

• Notitie Hulp bij het huishouden 

Indicator: 

 Als indicator wordt de landelijke indicator gebruikt.  Wij streven hierbij naar stabilisatie 

van het aantal maatwerkvoorzieningen Wmo. 

 De inwoners waarderen de maatschappelijke zorgmet een rapportcijfers van 

minimaal 6,6 (waarstaatjegemeente.nl) 
        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 
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Sociaal domein Cliënten met een 

maatwerkarrangement 

WMO 

Aantal 10.000 

inwoners 

GMSD Nog geen 

gegevens 

beschikbaar. 
 

 

Totale lasten van resultaat S3.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en 

persoonlijke verzorging 

3.376 3.074 2.876 2.868 

b Beschermd wonen     

c Hulp bij het huishouden 2.400 2.400 2.400 2.400 

d OGGZ 60 60 60 60 

e Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en 

rolstoelen 

1.008 1.028 1.048 1.048 

S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te 

voorzien in hun zorg biedt de gemeente een 

vangnet 

6.843 6.562 6.384 6.376 

 

Totale baten van resultaat S3.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en 

persoonlijke verzorging 

    

b Beschermd wonen     

c Hulp bij het huishouden 830 830 830 830 

d OGGZ     

e Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en 

rolstoelen 

    

S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te 

voorzien in hun zorg biedt de gemeente een 

vangnet 

830 830 830 830 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S3.2 verdeeld per cluster 
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5.3.3  Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een 

gezonde leefstijl 

Als je voor jezelf of voor een ander moet zorgen, lukt dit beter als je goed gezond bent. Een 

gezonde leefstijl draagt bij aan die goede gezondheid. Iedereen bepaalt voor zichzelf of hij 

kiest voor een gezonde leefstijl of niet. De gemeente kan slechts de voorwaarden creëren 

die nodig zijn om hiervoor te kunnen kiezen, zoals de kennis en vaardigheden hebben om de 

gezonde keuze te kunnen maken en voldoende mogelijkheden voor bewegen en sporten. 

De keuze voor een gezonde leefstijl draagt ook bij aan de doelen 1 en 2 van het Sociaal 

domein. 

Wij doen dit door: 

a. Sturen en toezien op het halen van de maatschappelijke effecten die in het  

gezondheidsbeleidplan 2014-2018 staan,  

b. zorg dragen voor een lokaal gezondheidsbeleid inclusief uitvoeringsplan,   

c. het geven van zienswijzen over beleid, begrotingen en jaarrekeningen van de GGD 

Hollands Noorden (jaarlijks). 

Onze planning is: 

 We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan van ons gemeentelijk gezondheidsbeleid. 

Dit betekent onder andere dat we Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) inzetten. 

Onderdeel van JOGG is publiek-private samenwerking. We willen dit gebruiken als 

vliegwiel om toe te werken naar een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van 

Schagen. Hierbij betrekken we alle relevante partners (ook inwoners). Verder vervolgen 

wij onze maatwerkinzet, waarmee we reageren op signalen uit de samenleving en 

onze inzet in het regionale project In Control of Alcohol en Drugs. 

 In 2017 wordt een nieuw gezondheidsbeleid voorbereid en vastgesteld. 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Nota gezondheidsbeleid gemeente Schagen (tot en met 2017) 

Indicator: 
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• De mate waarin jongeren (2de/4de klas) in onze gemeente aan de 

 Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoet is gestegen in 2018 (nulmeting: 

25,1 % in 2015)   

 

Totale lasten van resultaat S3.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Publieke gezondheidstaken 1.007 987 987 987 

b Jeugdgezondheidszorg 91 91 91 91 

c Lokaal gezondheidsbeleid (o.a. AED) 28 28 28 28 

d Ambulancevervoer 14 14 14 14 

S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van 

Schagen om te kunnen kiezen voor een 

gezonde leefstijl 

1.141 1.120 1.120 1.120 

 

Totale baten van resultaat S3.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Publieke gezondheidstaken     

b Jeugdgezondheidszorg     

c Lokaal gezondheidsbeleid (o.a. AED)     

d Ambulancevervoer     

S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van 

Schagen om te kunnen kiezen voor een 

gezonde leefstijl 

0 0 0 0 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S3.3 verdeeld per cluster 
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Doelstelling S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele 

omgeving en beleving 
 

Totaal doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 2.408 2.408 2.403 2.403 

Baten 666 717 717 717 

Saldo 1.742 1.691 1.686 1.686 
 

Lasten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

S4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de 

gemeente Schagen worden helemaal door de 

organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........ 

82 82 82 82 

S4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en 

gebruik van voorzieningen door inwoners van 

Schagen en bezoekers is verhoogd 

1.105 970 965 965 

ST4 Taakstelling doelstelling SD4 1.221 1.356 1.356 1.356 

S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun 

culturele omgeving en beleving 

2.408 2.408 2.403 2.403 

 

Baten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

S4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de 

gemeente Schagen worden helemaal door de 

organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........ 

71 71 71 71 

S4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en 

gebruik van voorzieningen door inwoners van 

Schagen en bezoekers is verhoogd 

29 29 29 29 

ST4 Taakstelling doelstelling SD4 567 618 618 618 

S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun 

culturele omgeving en beleving 

666 717 717 717 

 

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen? 

5.4.1  Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden door de 

organisatoren georganiseerd en uitgevoerd en voorzieningen worden door de inwoners zelf 

in stand gehouden, tenzij van specifiek maatschappelijk belang 

De gemeente stimuleert inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van 

Schagen om zelf evenementen te organiseren en uit te voeren. Bij evenementen waarbij de 

veiligheid in het geding kan komen en/of er sprake is van een groot economisch belang, 

kunnen wij bijspringen. We maken daarmee een omslag van organiseren (voor zover we die 

rol nu nog hebben) naar faciliteren. Daarmee willen we bereiken dat het aantal 

evenementen in de gemeente gelijk blijft, maar onze inzet bij evenementen terugbrengen. 

Of dat die (mede) door derden worden gefinancierd. Als het aantal evenementen gelijk 

blijft, betekent dit dus dat er meer inzet van organisatoren en burgers nodig is.  

 

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers en lokale organisaties naar 

vermogen bij aan het in stand houden van de culturele voorzieningen. De gemeente 
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stimuleert en jaagt aan, denkt hierin indien nodig mee en faciliteert dit nog in beperkte mate. 

Als burgers en lokale organisaties zelf de verantwoordelijkheid nemen, hoeft er aan het eind 

van de beleidsperiode minder beroep worden gedaan op de structurele financiële en/of 

organisatorische ondersteuning door de gemeente.  

Wij doen dit door: 

Wij doen dit door: 

a. We steunen evenementen op twee manieren: 

1. Vanuit oogpunt van handhaving en veiligheid: door vergunningverlening en controle 

of er aan de voorwaarden wordt voldaan. 

2. Met een indirecte subsidie door bijvoorbeeld het neerzetten van 

dranghekken(wanneer veiligheid in het gedrang kan komen) en verlenen van 

andere ondersteunende activiteiten. 

b. We willen de slag maken van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar 

faciliteren. De gemeente Schagen wil aanjager zijn in het proces waarin cultuur – zeker 

voor jeugd – duurzaam in de samenleving verankerd is. Daarbij is onze rol om 

samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren. Ook bevorderen wij de 

samenwerking tussen de culturele partners en initiatiefnemers, detailhandel en horeca 

via de Kunst en Cultuur Adviesraad. 

c. We verlenen subsidie aan musea. 

d. Subsidie aan een podium in de gemeente te geven waar voorstellingen een 

hoogwaardige infrastructuur behoeven (Markt18). 

Onze planning is: 

 De samenwerking tussen musea (gericht op kwaliteitsverbetering, 

toekomstbestendigheid, publiekstaak en collectietaak en innovatie) stimuleren, waarbij 

de gemeente facilitator is. 

 We hebben afspraken over de inzet van de buitendienst bij grote evenementen. Deze 

zijn vanaf 2015 gefaseerd afgebouwd. 

 2017 is het laatste afbouwjaar voor de organisaties die subsidie boven de € 1.500 

ontvangen en niet meer voor subsidie in aanmerking komen.  

 We zetten in op groeien naar de rol van facilitator. Dit is bijv. te zien in de afspraken met 

de Stichting Muziektuin Schagen, Straatfestival Dirkshorn, Harddraverij, Schager 

Uitmarkt,  etc.. 

 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Subsidiebeleid 

• Accommodatiebeleid 

Indicator: 

• Het doel is bereikt wanneer onze kosten van faciliterend optreden bij evenementen

 binnen de gemeente Schagen in 2018 nog slechts tot 40% zijn van wat ze in 2013  

waren. 

• De mate waarin de gemeente culturele voorzieningen subsidieert is in 2018

 gedaald naar circa twee derde van het totale subsidiebedrag uit 2013. 

 

Totale lasten van resultaat S4.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Activiteitensubsidies musea 9 9 9 9 

b Gedenk- en kunstobjecten 5 5 5 5 

c Kermis 60 60 60 60 
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d KCARS (kunst en cultuur adviesraad Schagen) 8 8 8 8 

S4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen 

de gemeente Schagen worden helemaal 

door de organisatoren georganiseerd en 

uitgevoerd........ 

82 82 82 82 

 

Totale baten van resultaat S4.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Activiteitensubsidies musea     

b Gedenk- en kunstobjecten     

c Kermis 71 71 71 71 

d KCARS (kunst en cultuur adviesraad Schagen)     

S4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen 

de gemeente Schagen worden helemaal 

door de organisatoren georganiseerd en 

uitgevoerd........ 

71 71 71 71 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S4.1 verdeeld per cluster 
   

 

 

 

 

5.4.2  Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door 

inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd 

De gemeente stuurt aan op meer actieve deelname van jeugdige inwoners aan culturele 

evenementen en activiteiten. Daarin willen we de verantwoordelijkheid van de inwoners 

stimuleren. Voor kunst en cultuuractiviteiten is een subsidiebedrag per jeugdlid beschikbaar. 

De gemeente denkt indien nodig mee en faciliteert in beperkte mate bij het ontwikkelen van 
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extra activiteiten om dit doel te bereiken. We willen de slag maken van organiseren (voor 

zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. De gemeente Schagen wil aanjager zijn in 

het proces waarmee cultuur – zeker voor de jeugd – duurzaam in de samenleving wordt 

verankerd. Onze rol daarin is samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren. 

Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners en initiatiefnemers, 

detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS). Al dan niet 

samen met hen realiseren we kunstprojecten. We hebben aandacht voor het opzetten van 

nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door gericht subsidies te verstrekken. Binnen deze context 

stimuleren we de deelname van jeugdige inwoners aan cultuur, samen met bewoners, 

culturele organisaties en welzijnswerk, zodat zij in aanraking komen met een of meer 

cultuurdisciplines. 

 

 

Het nieuwe subsidiebeleid bouwt voort op het huidige beleid. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig 

het bibliotheekbeleid verder te ontwikkelen en nieuwe activiteiten, zoals de cultuureducatie 

in het basisonderwijs, op te pakken. Hiermee reageren we op nieuw beleid vanuit het Rijk en 

de provincie (cultuureducatie, cultuurhistorie), maar ook op de financieel onzekere tijd 

waarin we momenteel verkeren. We zijn als gemeente genoodzaakt om te bezuinigen en 

dat heeft ook invloed op cultuur. Maar we bezuinigen niet alleen. Bestaande budgetten 

verdelen we op een andere wijze. Daarnaast zetten we (nieuwe) incidentele middelen in om 

de deelname van jeugd aan het culturele activiteiten te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn 

onder andere het educatieve project Opera Straal en het uitvoeren en implementeren van 

het educatieve project De Pop Machine. Ons uitgangspunt is en blijft een breed kunst- en 

cultuuraanbod in onze gemeente. De gemeente Schagen maakt het via de regeling 

Meedoen Noordkop mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens 

om deel te (blijven) nemen aan culturele activiteiten. Iedereen moet immers op een actieve 

wijze kunnen en blijven deelnemen aan het culturele aanbod. Wij zijn het met de Schager 

instellingen eens dat wij best trots mogen zijn op wat de gemeente Schagen allemaal te 

bieden heeft op cultureel gebied. 

Wij doen dit door: 

Wij doen dit door: 

a. Subsidie aan jeugdleden op het gebied van kunst en cultuur 

b. Subsidie aan Schagen FM 

c. In stand houden van een bibliotheekvoorziening 

Onze planning is: 

- Versterken van samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld. Het 

bevorderen van kunst- en cultuuronderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Triade 

voert dit in partnerschap met het onderwijs uit. Daarnaast zet de Kunst en 

Cultuuradviesraad (KCARS) zich in om de lokale verenigingen hierbij te betrekken. 

- Stimuleren jong talent en dorps- en wijkinitiatieven en bevorderen van een cultureel 

programma in buurt- en cultuurhuizen, zoals de bibliotheekservicepunten in de dorpen. 

- Vergroten van de culturele diversiteit binnen het aanbod en de deelname van kunst 

en cultuur. 

- In overleg met de Kunstadviesraad wordt een beleidsnotitie voorbereid over 

kunstaankoop 

- Invoering van een toekomstbestendig bibliotheekstelsel (regionaal), waarbij de 

samenwerking met het onderwijs is verankerd. 

- Voorbereiden om te komen tot een toekomstbestendige (streek)omroep. 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Subsidiebeleid  
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• Accommodatiebeleid 

• Bibliotheekbeleid 

Indicator: 

 De mate van (actieve) deelname van jeugdige inwoners van Schagen aan culturele 

activiteiten en/of gebruik van culturele voorzieningen is in 2018 20% gestegen ten 

opzichte van de in 2016 uitgevoerde nulmeting 

 De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 

6,3 (waarstaatjegemeente.nl) 

 

 
 

Totale lasten van resultaat S4.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Activiteitensubsidies cultuur 262 262 257 257 

b Schagen FM 84 84 84 84 

c Bibliotheek 759 624 624 624 

S4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten 

en gebruik van voorzieningen door inwoners 

van Schagen en bezoekers is verhoogd 

1.105 970 965 965 

 

Totale baten van resultaat S4.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Activiteitensubsidies cultuur 7 7 7 7 

b Schagen FM     

c Bibliotheek 22 22 22 22 

S4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten 

en gebruik van voorzieningen door inwoners 

van Schagen en bezoekers is verhoogd 

29 29 29 29 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat S4.2 verdeeld per cluster 
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6  Domein burger en bestuur 
Alles wat wij doen moet bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. We 

dienen uiteindelijk één gemeenschappelijke doel: een gelukkige gemeenschap, een 

gemeente waar mensen graag wonen en werken. Waar iedereen die met ons te maken 

heeft vanzelfsprekend kan vertrouwen op verantwoord bestuur, een betrouwbare overheid 

en de best mogelijke dienstverlening.  

 

Dit doen we vanuit het programma 'Bewegen naar de klant' en de 'Visie op dienstverlening 

#2020'. 

Voor 2017 werken we onder andere aan deze speerpunten: 

 Het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening door het optimaliseren 

van processen en het ontsluiten van digitale informatie. 

 

Totaal Domein burger en bestuur 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 51.097 51.845 51.580 50.759 

Baten 95.113 96.216 96.416 96.446 

Saldo -44.016 -44.371 -44.836 -45.687 
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Doelstelling B1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen 

wordt gewaardeerd 

Investeringen bij deze doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 
     

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Aanschaf en vervangingen 

informatisering en 

automatisering 

351 150 242 292 

Aankoop vervoermiddelen 

onderhoudsdienst 
116 97  51 

Materiaal basisregistratie 

topografie 
21 21 21 21 

 

Totaal doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 148 162 162 162 

Baten     

Saldo 148 162 162 162 
 

Lasten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

B1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en 

duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en 

sneller 

78 78 78 78 

B1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en 

bedrijven is verminderd 

 15 15 15 

B1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers 

en bedrijven (overheidsparticipatie) 

45 45 45 45 

BT1 Taakstelling doelstelling BB1 25 25 25 25 

B1 De dienstverlening van en door de gemeente 

Schagen wordt gewaardeerd 

148 163 163 163 

 

Baten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

B1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en 

duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en 

sneller 

    

B1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en 

bedrijven is verminderd 

    

B1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers 

en bedrijven (overheidsparticipatie) 

    

BT1 Taakstelling doelstelling BB1     

B1 De dienstverlening van en door de gemeente 

Schagen wordt gewaardeerd 

0 0 0 0 

 

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen? 

6.1.1  De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is 

toegankelijker en sneller 
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Verbeteringen in onze dienstverlening en informatievoorziening zijn gebaseerd op de waarde 

hiervan voor onze klanten. Daarbij kijken we naar de volgende klantwaarden: 

 Gemak: de snelheid waarmee zaken geregeld kunnen worden, duidelijkheid, inzicht en 

transparantie in de status van lopende aanvragen. Onze inwoners kunnen zoveel 

mogelijk zaken vanuit huis – en digitaal – regelen en krijgen snel(ler) antwoord op hun 

vragen. 

 Laagdrempelig: inwoners kunnen gemakkelijk contact leggen met de gemeente. 

Inwoners kunnen rekenen op pro-actieve informatievoorziening over de dienstverlening 

van de gemeente. 

 Persoonlijk contact: inwoners hebben de mogelijkheid om persoonlijk met de gemeente 

in contact te komen. Digitalisering en automatisering moeten gemak opleveren, maar 

mogen de mogelijkheid voor persoonlijk contact met medewerkers van de gemeente 

niet uitsluiten. Waarbij ook wordt stilgestaan bij voldoende aandacht voor ouderen en 

hulpbehoevenden. 

 Privacy: voor privacygevoelige zaken is het belangrijk voor onze inwoners dat deze voor 

hen in een veilige omgeving wordt afgehandeld of besproken.  

 Wederzijds respect: voor optimale dienstverlening en klantcontact is wederzijds respect 

een voorwaarde. Respect komt voort uit vertrouwen tussen de gemeente en onze 

inwoners. Dit komt van beide kanten.  

 

Als gemeente zetten wij in op de omslag van ‘zorgen vóór’ naar ‘zorgen dát’. De 

samenleving is het vertrekpunt voor het bepalen van onze rol. We willen een organisatie zijn 

die in gesprek is met de inwoners. Hierbij is het niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente 

het voortouw neemt. Elke situatie is anders, zo ook de rol van de gemeente. Dit betekent dat 

we differentiëren in onze aanpak en ook in onze dienstverlening.  

Wij doen dit door: 

 

 Alle dienstverlening op afspraak verlenen. Hierdoor kunnen zowel de inwoner als de 

gemeentelijk medewerker het gesprek beter voorbereiden en inschatten of een gesprek 

privacygevoelig is. Zo kunnen we de inwoner ook beter informeren over bijvoorbeeld de 

kosten en wat hij of zij mee moet nemen. 

 De inwoner de keuze geven om het reisdocument op het gemeentehuis af te halen, of 

deze tegen vergoeding te laten bezorgen, thuis of op het werk. Dit is gemakkelijker voor 

onze inwoners. 

 Digitaal beschikbaar stellen van alle post en e-mail via een persoonlijk digitaal dossier, 

verder ontwikkelen van  ‘track & trace’, waarmee inwoners vanuit huis de status van de 

behandeling via de persoonlijke omgeving kunnen inzien. 

 Onze publieks hal opnieuw inrichten met meer maatschappelijke functies. Dit maakt 

ontmoetingen voor andere doeleinden dan gemeentelijke dienstverlening mogelijk. Het 

levert ook meer privacy op.  

 Het uitbreiden van onderzoek gericht op adres- en identiteitsfraude door middel van 

huisbezoek.  

 Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid  en beantwoording.  

 Sociale media wordt meer en breder ingezet voor dienstverlening, participatie en om in 

gesprek te gaan met onze inwoners en bedrĳven. 

 Het verbeteren van de kwaliteit van de bestuurlijke stukken. 

 In 2017 betrekken we onze inwoners actiever bij de besluitvorming. 

 

Onze planning is: 
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 Bij de start van 2017 is het werken op afspraak ingevoerd voor alle producten van 

burgerzaken. In het tweede kwartaal is voor de andere diensten het volledig op afspraak 

werken ingevoerd (met uitzondering van eenvoudige vragen). 

 Voor invoering van het op locatie bezorgen van waardedocumenten hebben we een 

plan gereed. Zodra wetgeving het toelaat wordt het thuis bezorgen van reisdocumenten 

en rijbewijzen gerealiseerd. 

 We breiden de elektronische dienstverlening verder uit. Inwoners kunnen (na inloggen) in 

een persoonlijke omgeving steeds meer digitale dossiers raadplegen. Ook de status en 

voortgang van productaanvragen kan worden gevolgd. 

 Het aanpassen van de publieks hal is begin 2017 gerealiseerd. In de nieuwe publieks hal 

zullen onze inwoners worden ontvangen door een gastvrouw/gastheer. 

 In 2017 wordt aangesloten bij het programma 'Landelijke aanpak adreskwaliteit'. 

 De telefonische bereikbaarheid en beantwoording verbeteren we door 100% van de 

telefoontjes binnen 4 dagen beantwoorden (of zicht op een planning, wanneer 

antwoord wordt gegeven) en 50% binnen een dag. 

 In 2017 gaan we sociale media nog meer inzetten om onze toegankelijkheid voor 

inwoners te vergroten. Hierbij willen ook gaan experimenteren met verschillende sociale 

media. 

 In 2017 gaan we verder met de schrijftrainingen voor brieven en bestuurlijke stukken. 

 De raad wil in 2017 meer in gesprek met inwoners en bedrijven. Wij sluiten aan bij 

natuurlijke momenten. Zoals de opening van het gemeentehuis, de dag van de 

democratie, de publiciteit rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 of een avond 

met inwoners over een actueel thema. 

    

Het volgende beleid is vastgesteld: 

 Visie op dienstverlening (september 2015) 

Indicator: 

 Uit de rapportage van Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de gemiddelde inwoner

 de informatie-voorziening en de snelheid en toegankelijkheid van de dienstverlening 

waardeert als goed (een 8).  

 Uit de rapportage van Bewijs van Goede Dienst blijkt dat de actualiteit van de 

informatie 90% bedraagt. Wij willen dit uiterlijk in 2018 hebben bereikt. 

 
 

Totale lasten van resultaat B1.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Dienstverlening 78 78 78 78 

B1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en 

duidelijker en de dienstverlening is 

toegankelijker en sneller 

78 78 78 78 

 

Totale baten van resultaat B1.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Dienstverlening     

B1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en 

duidelijker en de dienstverlening is 

toegankelijker en sneller 

0 0 0 0 
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Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat B1.1 verdeeld per cluster 
 

 

 

6.1.2  Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd 

Gemeentelijke regelgeving wordt nogal eens aangemerkt als belemmerend. Niet alleen 

door inwoners, maar ook door bedrijven en instellingen. Daar waar de gemeente bevoegd is 

autonoom te handelen, gaan we de regeldruk verminderen. Dit doen we door het aantal 

regels te verminderen of door de inhoud of de strekking van de regels te veranderen. Ook 

willen we de werkprocessen zo lean mogelijk maken, zodat de afhandeling van 

aanvragen/verzoeken zo vlot mogelijk verloopt.  

Wij doen dit door: 

 beoordelen van regels op duidelijkheid, volledigheid en strijdigheden met andere 

regels 

 beoordelen van regels op nut en noodzaak 

 afschaffen van regelgeving 

 vereenvoudigen van regelgeving, bijvoorbeeld het vervangen van vergunningstelsels 

door algemene regels of meldingsstelsels 

 verminderen van indieningsvereisten/administratieve lasten 

 verbeteren van informatie over regelgeving op de gemeentelijke website 

 

Voor alle duidelijkheid: beleidsregels vallen ook onder het begrip ‘regels/regelgeving’. 

 

Onze planning is: 

De dereguleringsaanpak stemmen we af op het project procesoptimalisatie. Bij de processen 

waarin gemeentelijke regels een rol spelen, bekijken we of en zo ja welke regels 

afgeschaft/vereenvoudigd kunnen worden. 

Het volgende beleid is vastgesteld: 
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Indicator: 

Voor inwoners hebben we dit resultaat behaald als uit de rapportage van 

Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat inwoners de duidelijkheid, volledigheid en strijdigheid van 

regels waarderen met een 8.  

 

Voor bedrijven hebben we dit resultaat behaald als uit de rapportage Bewijs van Goede 

Dienst blijkt dat: 

 75% van alle producten regel arm is (op basis van de Checklist minder regels) 

 85% van de aanvragen bij eerste indiening in behandeling kan worden genomen 

 90% van de informatie op de gemeentelijke website actueel is 

 

Wij willen dit uiterlijk in 2018 hebben bereikt. De eerstvolgende meting Bewijs van Goede 

Dienst vindt plaats in 2017, zodat we dan weten waar we staan ten opzichte van het 

einddoel. 

 

 

 

Totale lasten van resultaat B1.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Regeldruk  15 15 15 

B1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor 

inwoners en bedrijven is verminderd 

0 15 15 15 

 

Totale baten van resultaat B1.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Regeldruk     

B1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor 

inwoners en bedrijven is verminderd 

0 0 0 0 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat B1.2 verdeeld per cluster 
 

6.1.3  De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie) 

Gemeente Schagen vindt initiatieven uit de samenleving heel belangrijk. We maken graag 

dingen samen met inwoners en ondernemers mogelijk. Zo creëren we een samenleving waar 

iedereen graag wil wonen en trots op kan zijn. Dit geldt ook andersom, bij vraagstukken die 

wij als gemeente oppakken. Ook daarover willen we vroegtijdig met inwoners en 

ondernemers in gesprek.   

 

In 2017 besteden we veel aandacht aan burger- en overheidsparticipatie. Dat staat in deze 

begroting. Enkele onderwerpen pakken we heel participatief aan. We geven ze het komend 

jaar extra aandacht. We gebruiken dit om andere collega’s te inspireren en ervan te leren. 

Ze zijn in deze begroting te herkennen aan het icoon voor burger- en overheidsparticipatie.  

We werken aan een organisatie die kan kijken door een andere bril. Die van inwoners, van 

samen doen, zonder belemmeringen. Welke mogelijkheden zijn er, zonder belemmerd te 

worden door (eigen) regels en procedures? 

 

Onze uitdagingen zijn: 
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• burger- en overheidsparticipatie stimuleren. 

• als organisatie meer ontvankelijk zijn voor initiatieven. 

• meer realiseren, met minder financiële middelen. 

• de krachten bundelen, tussen initiatiefnemers onderling en tussen initiatiefnemers en 

professionele organisaties. 

• feedback krijgen op ons eigen optreden in burger- en overheidsparticipatie. 

Wij doen dit door: 

 

 Het participatietraject in de dorpen Tuitjenhorn en Dirkshorn over de leefbaarheid in 

de dorpen. Intensief traject, begeleid door eStadslab. We spelen samen met de 

inwoners een interactief spel aan de hand van herkenbare situaties en stellingen. Dit 

om bewust te worden van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. De 

dorpsbewoners maken daarnaast zelf een agenda voor Dirkshorn en Tuitjenhorn. Wat 

vindt het dorp belangrijk? Voor welke initiatieven willen de inwoners de handen uit de 

mouwen steken? Hoe kan de gemeente meewerken om dit mogelijk te maken? Het 

wordt een mooi traject, voor zowel de dorpen als de gemeente. Deze pilot evalueren 

we in februari 2017 samen met de dorpen, om te bepalen of invoering in andere 

dorpen gewenst is.   

 

 Crowdfunding. Je kunt het leren. Als gemeente geven we iedereen de kans om dat 

te doen. De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor we niet alle initiatieven 

een financiële bijdrage kunnen geven. We bieden de mogelijkheid van 

Crowdfunding zodat dromen werkelijkheid worden. Initiatiefnemers leren hoe je tot 

succesvolle Crowdfunding komt via het platform ‘Het lukt ons’ dat al actief is in 

verschillende gemeenten in West Friesland. Op de website www.hetluktons.nl 

presenterende inwoners hun initiatieven.  

 

 Bijdrage aan bewonersinitiatieven. Ook in 2017 stellen we een bedrag beschikbaar 

van € 45.000 voor een eenmalige bijdrage aan bijzondere initiatieven van inwoners. 

Dit komt extra op de bedragen die er zijn bij alle domeinen, zoals in het openbaar 

gebied. Binnen de verschillende domeinen en onderwerpen in de begroting is geld 

bestemd om initiatieven te ondersteunen. Zo is voor initiatieven in het openbaar 

gebied een ton extra beschikbaar gesteld. Samen met inwoners krijgt dit bedrag een 

bestemming. 

 

 Burger- en overheidsparticipatie vereist een andere manier van werken binnen de 

gemeentelijke organisatie. Een club van enthousiaste collega’s ondersteunen 

collega’s hierbij. Deze Supportgroep geeft tips en ideeën over hoe 

belanghebbenden interactief kunnen bijdragen aan een vraagstuk en hoe in goed 

overleg initiatieven toch mogelijk zijn, binnen de geldende regels. In 2017 gaat het om 

vraagstukken als de Omgevingswet, integratie van vluchtelingen en initiatieven voor 

woningbouw, openbaar gebied en samenleving.   

 

 Aansluiten bij de onderdelen Procesoptimalisering en Klantgericht werken van het 

programma Bewegen naar de klant. We gaan remmingen weghalen om de rol van 

de inwoner te versterken in het gemeentelijke (beleids)proces. En we maken  

collega’s bewust dat de klant centraal staat wil je burger- en overheidsparticipatie 

mogelijk te maken. 

 

 

 

 

Onze planning is: 

 

file:///C:/Users/karina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SPZOSSUZ/www.hetluktons.nl
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• In januari 2017 evalueren we het participatietraject met eStadslab en Crowdfunding 

‘Het lukt ons’. Bij succes krijgt dit participatietraject en Crowdfunding in 2017 een 

vervolg. Daarbij leren we uit deze pilots wat beter kan en dat implementeren we. 

• Begin 2018 evalueren we de resultaten van de participatieonderwerpen uit de 

begroting. We kijken daarbij ook intern naar ander gedrag en vorderingen daarin. 

• Lopende het jaar worden verschillende initiatieven en vraagstukken ondersteund 

door de Supportgroep. De ervaringen worden ter inspiratie gedeeld. 

 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Uitrollen van Burger- en overheidsparticipatie ‘Inwoners aan zet’. 

 Raadsbesluit ‘Burger- en overheidsparticipatie gemeente Schagen d.d. 10 mei 2016  

Indicator: 

 

• Waarstaatjegemeente.nl: De gemiddelde inwoner waardeert zijn tevredenheid als 

wijkbewoner met een ruim voldoende (7). We willen dit in 2018 bereikt hebben of 

behouden. 

 

Om deze indicator verder te verfijnen, stelden we in:  

de enquête ‘Staat van gemeente Schagen 2016’  vragen over:  

 of de gemeente de buurt voldoende betrekt bij de aanpak van 

leefbaarheid, zorg en veiligheid. 

 of gemeente een beroep doet op de buurtbewoners om zelf een bijdrage 

te leveren aan leefbaarheid, zorg en veiligheid 

 of gemeente buurtinitiatieven voldoende ondersteunt op het gebied van 

leefbaarheid, zorg en veiligheid  

 mate waarin inwoner zich inzet voor leefbaarheid, zorg en veiligheid en of 

men dat ook inde toekomst wil doen 

 of de gemeente luistert naar de mening van de inwoners, meedenkt en  

inwoners voldoende betrekt 

 of inwoners voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren. 

In de enquête ‘Staat van Schagen’ die in 2018 wordt herhaald, is de gemiddelde 

beoordeling van inwoners op deze vragen verbeterd. 

 

 Het onderzoek Werkgeluk onder medewerkers in 2018 moet aangeven dat 

medewerkers meer en/of vaker met initiatieven te maken hebben dan in 2016. 

Daarnaast is een positieve verschuiving zichtbaar in hoe medewerkers het ervaren 

om initiatieven samen vorm te geven.   

 

 

 

 

 
 

Totale lasten van resultaat B1.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Burger & overheidsparticipatie 45 45 45 45 

B1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven van 45 45 45 45 
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burgers en bedrijven (overheidsparticipatie) 
 

Totale baten van resultaat B1.3 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Burger & overheidsparticipatie     

B1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven van 

burgers en bedrijven (overheidsparticipatie) 

0 0 0 0 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat B1.3 verdeeld per cluster 
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Doelstelling B2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen 

een zo scherp mogelijke prijs 
 

Totaal doelstelling 

Bedragen x € 1.000,- 

Omschrijving Begroting 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Lasten 50.950 51.682 51.417 50.596 

Baten 95.113 96.216 96.416 96.446 

Saldo -44.163 -44.534 -44.999 -45.850 
 

Lasten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze 

medewerkers hebben een klantgerichte houding 

en vertonen zij klantgericht gedrag 

40.821 41.061 40.286 38.968 

B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De 

overige heffingen worden volledig benut en zijn 

redelijk 

8.767 9.259 9.769 10.265 

BT2 Taakstelling doelstelling BB2 1.363 1.363 1.363 1.363 

B2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit 

tegen een zo scherp mogelijke prijs 

50.950 51.682 51.417 50.596 

 

Baten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze 

medewerkers hebben een klantgerichte houding 

en vertonen zij klantgericht gedrag 

67.009 67.272 66.966 66.526 

B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De 

overige heffingen worden volledig benut en zijn 

redelijk 

26.238 26.954 27.461 27.930 

BT2 Taakstelling doelstelling BB2 1.866 1.989 1.989 1.989 

B2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit 

tegen een zo scherp mogelijke prijs 

95.113 96.216 96.416 96.446 

 

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen? 

6.2.1  In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte 

houding en vertonen zij klantgericht gedrag 

We voeren het programma 'Bewegen naar de klant' uit om bij te dragen aan het geluk van 

onze inwoners en medewerkers.  

Dit programma bevat samenhangende interventies waarvan de volgende direct ingrijpen 

op dit resultaat: 

 procesoptimalisatie 

Het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkprocessen om een uitstekend product 

voor de klant te realiseren. 

 klantgerichtheid 

Iedere medewerker voldoet aan de eisen die wij aan een klantgerichte houding en 

klantgericht gedrag stellen. 

 in beweging  

Zo veel mogelijk medewerkers in de hele organisatie in beweging brengen. Dit om 

hen breder en flexibel in te zetten op taken die bij hen passen qua competenties, 
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kennis en vaardigheden en belangstelling. 

Permanent inzicht krijgen in de benodigde kwantiteit en kwaliteit van het 

personeelsbestand. Dat is noodzakelijk voor het verwezenlijken van de doelen van 

onze organisatie (strategische personeelsplanning). Resultaten, planning en 

indicatoren zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. 

Wij doen dit door: 

 onze medewerkers hun eigen werkprocessen zo efficiënt (lean) mogelijk te laten 

inrichten. Hierbij staat de vraag van de klant centraal.  

 onze processen continu te verbeteren.  

 medewerkers te trainen op het gebied van klantgerichtheid. 

 een werkomgeving in te richten die past bij klantgericht werken. 

Dit maakt allemaal onderdeel uit van het programma Bewegen naar de klant. 

 

Deze aanpak resulteert in een organisatie: 

 die zorgt voor betere dienstverlening en tevreden klanten. 

 die permanent leert en verbetert én structureel bespaart op de kosten van de 

bedrijfsvoering. 

 waar medewerkers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor vormgeving en 

uitvoering van hun activiteiten. 

Onze planning is: 

 we maken in 2017 25 processen lean en betrekken waar mogelijk onze inwoners en 

bedrijven. 

 we zorgen voor continue verbetering van alle lean gemaakte processen. 

 we trainen op houding en gedrag van de medewerkers binnen de participatietrajecten 

Leefbaarheidsplan Dirkshorn en Tuitjenhorn. 

 we verzorgen trainingen en cursussen op basis van de 7 thema’s uit de visie op 

klantgerichtheid. 

 kennis en onderzoeksgegevens gebruiken we om binnen het programma en in het 

reguliere werk van de gemeente Schagen bij te dragen aan het geluk van inwoners, 

ondernemers en medewerkers. 

 we vergroten het bewustzijn van medewerkers over welk effect hun werk heeft op het 

geluk van inwoners en collega's. 

 

 

 

 

 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

Het programmaplan “Bewegen naar de klant” is vastgesteld in de raadsvergadering van 30 

juni 2015.  

Indicator: 

 het totale rapportcijfer van de inwoner als klant (bron: Waar Staat Je Gemeente) is in 

2018 een 8 of hoger. 

 in 2018 is ten opzichte van 1 januari 2014 minimaal €1,5 miljoen structureel bespaard 

op de apparaatskosten. 

 de nulmeting in 2016 (onderzoek naar geluk) is bepalend voor de keuze van de 

indicator(en) geluk; deze indicatoren worden vastgesteld in de eerste 

bestuursrapportage 2017. 

 
        



85 

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

Bestuur en 

ondersteuning 

Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen 

begroting 
€ 661,- 

Bestuur en 

ondersteuning 

Overhead % van totale lasten Eigen 

begroting 
12% 

 

Totale lasten van resultaat B2.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Rente 1.737 1.737 1.737 1.737 

b Afschrijvingen 1.087 1.064 740 1.065 

c Personeel van derden 451 451 451 451 

d Personeelslasten 26.681 26.616 26.616 26.616 

e Huisvesting 922 885 878 856 

f Organisatiekosten 4.793 4.480 4.384 4.409 

g Automatisering 2.535 2.538 2.682 2.680 

h Reserves 2.452 2.771 2.870 1.026 

i Algemene uitkering     

j Onvoorzien 92 92 92 92 

k Stelposten -104 251 -338 -138 

l Dividend/provisie     

m Accountant- en overige advieskosten 175 175 175 175 

B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze 

medewerkers hebben een klantgerichte 

houding en vertonen zij klantgericht gedrag 

40.821 41.061 40.286 38.968 

 

Totale baten van resultaat B2.1 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Rente 27 27 26 26 

b Afschrijvingen     

c Personeel van derden     

d Personeelslasten 189 189 189 189 

e Huisvesting 126 126 126 126 

f Organisatiekosten 5.074 5.006 4.959 4.864 

g Automatisering     

h Reserves 3.268 2.903 2.491 1.480 

i Algemene uitkering 57.919 58.616 58.608 59.047 

j Onvoorzien     

k Stelposten   161 388 

l Dividend/provisie 406 406 406 406 

m Accountant- en overige advieskosten     

B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze 

medewerkers hebben een klantgerichte 

houding en vertonen zij klantgericht gedrag 

67.009 67.272 66.966 66.526 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat B2.1 verdeeld per cluster 
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6.2.2  Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut 

en zijn redelijk 

Met het aanbieden van de legesverordening 2017 in december 2016 verstrekken we, net als 

vorig jaar, per titel van de legesverordening een overzicht van de mate van 

kostendekkendheid. We doen de raad een voorstel waaruit blijkt of 100% kostendekkendheid 

een reële optie is om te komen tot een acceptabel niveau van de tarieven. 

Wij doen dit door: 

Per leges-product houden we een berekening van de kostprijs actueel. Ook beoordelen we 

ieder jaar opnieuw wat we wel en niet in de leges-berekening (mogen) betrekken. 

Onze planning is: 

Vorig jaar hebben we een verbeterslag gemaakt met de informatie op de facturen van de 

gemeentelijke heffingen. Dit is nog niet afgerond. Het komend jaar zetten we in op 

transparante leges-brieven en facturen. 

Het volgende beleid is vastgesteld: 

• Uitgangspunt van beleid uit de meerjarenvisie en het coalitieakkoord is dat

 leges maximaal kostendekkend moeten zijn.  

Indicator: 

• De verhouding tussen de hoogte van de gemeentelijke belastingen en het 

voorzieningenniveau is goed. We krijgen een 8 in de meting 

Waarstaatjegemeente.nl 

• Het oordeel van de inwoners over de prijs van de dienstverlening komt in 2017 uit op 

een 7,5 of hoger. In 2014 lag dit tussen de 5,5 en 7. (Bron: Waar Staat Je 

Gemeente) 
        

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV 
        

Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 
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Volksgezondheid 

en milieu 

Omvang huishoudelijk 

restafval 

Kg/inwoner CBS  

Vhrosv Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro CBS  

Vhrosv Gemeentelijke woonlasten 

eenpersoonshuishouden 

In Euro's COELO  

Vhrosv Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

In Euro's COELO  
 

 

Totale lasten van resultaat B2.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Begraven 204 203 202 197 

b Burgerzaken 460 439 438 427 

c Markten 7 7 7 7 

d Afval 4.080 4.080 4.081 4.083 

e Riool 2.621 3.136 3.647 4.157 

f Wabo     

g OZB 1.250 1.250 1.250 1.250 

h Forensen-/ toeristenbelasting     

i Precario     

j Overige kosten aanslagen 144 144 144 144 

B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De 

overige heffingen worden volledig benut en 

zijn redelijk 

8.767 9.259 9.769 10.265 

 

Totale baten van resultaat B2.2 verdeeld per cluster 

Bedragen x € 1.000,- 

 Omschrijving 
Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

a Begraven 255 255 255 255 

b Burgerzaken 953 953 953 916 

c Markten 44 44 44 44 

d Afval 5.595 5.595 5.595 5.595 

e Riool 3.813 4.320 4.826 5.333 

f Wabo 863 838 838 838 

g OZB 9.919 10.054 10.054 10.054 

h Forensen-/ toeristenbelasting 2.427 2.527 2.527 2.527 

i Precario 2.304 2.304 2.304 2.304 

j Overige kosten aanslagen 65 65 65 65 

B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De 

overige heffingen worden volledig benut en 

zijn redelijk 

26.238 26.954 27.461 27.930 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten en baten van resultaat B2.2 verdeeld per cluster 
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7 Paragraaf financiën 

 
 

Algemeen 

Financieel beleid 

Het financieel beleid van de gemeente Schagen kenmerkt zich door zuiver begroten en 

duidelijkheid. Onder ‘zuiver begroten’ verstaan we dat alle noodzakelijke lasten structureel 

zijn verwerkt in een sluitende begroting en dat we geen lasten doorschuiven naar de 

toekomst. Met andere woorden: we belasten de toekomst niet met de ambities van nu.  

 

De uitgangspunten van zuiver begroten zijn: 

 Tekorten vangen we op door te bezuinigingen of met een stijging van de inkomsten. 

 Bij een noodzakelijke stijging van de inkomsten zoeken we die binnen alle inkomsten 

bronnen van de gemeente, behalve de ozb. De ozb-mogelijkheid wordt alleen benut 

wanneer er geen reële alternatieven zijn. 

 De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn in balans met de risico’s. 

 De organisatie is in balans voor wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit. 

 De begroting is sluitend. 

 Er zijn geen open-eind-projectfinancieringen. 

Onder duidelijkheid verstaan we financiële documenten die goed leesbaar zijn en de juiste 

informatie bevatten.  

 

Algemeen 

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de domeinen. Deze omvat de financiering 

van beleid en uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering hiervan vereist 

snelle beslissingen in een complexere geld- en kapitaalmarkt. Aan de uitvoering van de 

treasuryfunctie zijn budgettaire gevolgen verbonden. Deze zijn onder meer afhankelijk van 

het risicoprofiel. Het verstrekken van leningen aan derden of garanderen daarvan vallen hier 

niet onder; deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. Het beleid voor 

de treasuryfunctie wordt vastgelegd in een Treasurystatuut. 

 

De treasuryfunctie is gebaseerd op de wet Financiering decentrale overheden (FIDO). Op 

deze wet is ook volgende regelgeving gebaseerd: 

 De Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Hierin staat 

bijvoorbeeld dat decentrale overheden alleen geld mogen uitzetten bij een instelling die 

financieel gezond is.  

 Het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden. Hierin staan voorwaarden 

voorgemeenten die geld willen lenen. 

 De Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo). Hierin staan 

derentepercentages voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Deze percentages 

geven aan hoeveel gemeenten mogen lenen.  

 

In deze paragraaf komen achtereenvolgens deze onderwerpen aan de orde: 

 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en verplicht schatkistbankieren; 

 Gemeentelijk beleid; 

 Financieringsstructuur; 

 Renteontwikkeling; 

 Risicobeheer; 

 Renterisiconorm; 
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 Kredietrisico; 

 Kasgeldlimiet. 

Wet HOF 

 

Wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) en wet verplicht schatkistbankieren 

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en staatsschuld 

vormen de basis van de wet hof. Met de wet Hof gaat per jaar een macroplafond gelden 

voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van het macroplafond dat met 

de wet HOF geldt, wordt na bestuurlijk overleg door de minister van Financiën vastgesteld. 

Voor 2013 tot en met 2015  is de begrenzing aan het jaarlijks EMU-tekort van de gemeenten, 

provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 0,5% van 

het bruto binnenland product (bbp). Om de decentrale overheden iets meer ruimte te 

bieden, is de daadwerkelijke norm voor het maximale tekort iets ruimer gesteld dan de 

ambitie. De tekortnorm is voor de jaren 2014 en 2015 gesteld op maximaal 0,5 procent bbp 

conform de huidige norm. Voor 2016 en 2017 is voorgesteld de tekortnorm respectievelijk 0,4 

procent bbp en 0,3 procent bbp.  Er is geen gezamenlijk besluit genomen over de EMU-

tekortruimte in 2017.    

 

De EMU-saldi voor 2015 t/m 2017 worden als volgt berekend: 
2015 

Rekening 

2016 

Begroting 

2017 

Begroting 

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves  -540 -6.163 -2.784 

Mutaties die het EMU-tekort verkleinen:       

afschrijvingen ten laste van de exploitatie 13.946 6.075 7.626 

Mutaties die het EMU-tekort vergroten:       

Investeringen in materiële vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd 

14.511 6.972 6.920 

Totaal plus 13.406 -88 4.842 

Totaal min 14.511 6.972 6.920 

        

EMU-saldi gemeente Schagen -1.105 -7.060 -2.078 

 

Gemeentelijk beleid 

 

Het gemeentelijk beleid op het gebied van aantrekken en uitzetten van geld is vastgelegd in 

het Treasurystatuut. In dit statuut is opgenomen dat de raad gekozen heeft om uit te gaan 

van een laag risicoprofiel. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

 Het uitzetten van gelden vindt plaats bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) of 

andere financiële instellingen met ten minste een AA-rating. 

 Gelden aantrekken gebeurt in beginsel bij de laagste aanbieder, tenzij contractueel 

anders is afgesproken. 

 Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. 

Financieringsstructuur 

 

 

De gemeente Schagen heeft middelen nodig voor de financiering van vaste activa, de 

bouwgrondexploitatie en de lopende transacties (uitgaven min ontvangsten). De 
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financieringsmiddelen bestaan uit de eigen reserves en voorzieningen, langlopende 

leningen, kortlopende leningen, debetsaldi in rekening-courant en crediteuren. Een deel van 

deze investeringen komen ten laste van reserves en voorzieningen, waardoor deze als 

financieringsbron afnemen.  

Renteontwikkeling 

 

Financiering via kortlopende geldleningen is veel goedkoper dan via langlopende 

geldleningen. Daarom trekken we pas een langlopende geldlening aan als de kasgeldlimiet 

over langere periode overschreden dreigt te worden. Om een te risicovolle 

financieringspositie te voorkomen, zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de 

kasgeldlimiet en de risiconorm. 

De toekomstige ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn over het algemeen moeilijk 

in te schatten. De rentetarieven voor de lange termijn zullen onder invloed van het 

gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen. De prognose in 

september 2016 voor een langlopende (25 jarige staatslening) is 1,10 % terwijl de prognose 

voor kort geld (3 maanden) is -0,32% (negatieve rente). De verwachting is dat de korte rente 

laag zal blijven. 

Risicobeheer 

 

Het belangrijkste onderdeel van het treasurybeheer in onze organisatie is het risicobeheer. 

Het risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële 

risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitenrisico’s. Onze gemeente loopt geen 

koersrisico omdat ons effectenbezit niet een speculatief karakter heeft en de aandelen 

gewaardeerd zijn tegen historische aanschafprijs. 

Renterisiconorm 

 

In de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is het sturingsinstrument van de 

renterisiconorm geïntroduceerd. Deze norm biedt een kader voor de spreiding van de 

looptijden van langlopende geldleningen. Het doel van de renterisiconorm is het beperken 

van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de gemeente. 

Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het 

rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende 

markttarieven. Aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij 

herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening 

wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichting van een bestaande lening te voldoen. 

Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening 

gedurende de looptijd herziet.  

Spreiding voorkomt dat we in enig jaar een relatief groot deel van het vreemd vermogen 

moeten herfinancieren, of dat renteaanpassing plaatsvindt in een periode waarin de rente 

relatief hoog is. De renterisiconorm zorgt er uiteindelijk voor dat de rentestijgingen vertraagd 

doorwerken op de rentelasten in enig jaar. Hieronder volgt een berekening van de 

renterisiconorm. 

    

 Bedragen x € 1.000 

Berekening renterisiconorm en risico  
Rekening 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

        

1a Renteherziening op vaste schuld o/g       

1b Renteherziening op vaste schuld u/g       



92 

2 Netto renteherziening op vaste schuld (a-b)       

3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld       

3b Nieuwe verstrekte lange leningen       

4 Netto aangetrokken vaste schuld (a-b)       

5 Betaalde aflossingen        3.705  

           

3.705           3.705  

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)        3.705  

           

3.705           3.705  

7 Rente risico op vaste schuld (2+6)        3.705  

           

3.705           3.705  

    

Rente risiconorm 
Rekening 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

 8  Begrotings- rekeningtotaal     117.370  121.493 115.411 

 9  Bij ministeriele regeling vastgesteld % 20% 20% 20% 

10 Renterisiconorm      23.474  24.299 23.082 

    

Toets rente risiconorm 
Rekening 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

10 Renterisiconorm      23.474  24.299 23.082 

 7  Renterisico op vaste schuld        3.705  

               

3.705           3.705  

11 Ruimte (+) / Overschrijding (-)  (10-7)      19.769  24.295 23.078 

 

 

Bij punt 7 is het feitelijk renterisico op de vaste schuld weergegeven. Doordat we uitsluitend 

leningen zijn aangegaan met een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd, is er 

geen sprake van renteherziening op vaste schuld. Dit kunnen we vervolgens toetsen aan 

punt 10 (de renterisiconorm). Volgens dit schema blijven we onder de risiconorm. 

 

Kredietrisico 

 

Bij het bepalen van kredietrisico’s maken we een onderscheid tussen risico’s die wij als 

gemeente lopen omdat wij geldleningen verstrekken of hebben verstrekt aan andere 

partijen, en risico’s die wij als gemeente lopen omdat wij gemeentegaranties (borgstelling) 

hebben afgegeven. Bij deze borgstellingen verwachten we vooralsnog geen risico’s. 

 

Stand per 1 januari  

 

Omschrijving 2017 

    

Welzijnsector 717 

Woningbouw 9.345 

Startersleningen 1.869 

Duurzaamheidsleningen 919 

Hypotheken* 447 

Deelnemingen 326  
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Totaal  13.623 
 

*We verstrekken al geruime tijd geen nieuwe hypotheken meer  

 

Kasgeldlimiet 

 

In de volgende tabel toetsen we de omvang van de kasgeldlimiet aan de wettelijke norm uit 

de Wet Fido. De gegevens voor de begroting baseren we op de wettelijke gemiddelde 

omvang van de vlottende schuld en vlottende middelen aan het begin van het boekjaar. 

De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het 

hele jaar. De kortlopende schuld mag niet verder oplopen dan 8,5% van het begrotingstotaal 

aan lasten voor bestemming. Dit houdt in dat de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar 2017 

8,5% van € 115 miljoen, dus € 9.8 miljoen bedraagt. De gemeente mag dus korte 

termijnfinanciering aantrekken tot dit bedrag. 

 

    

 Bedragen x € 1.000  

Berekening kasgeldlimiet 
Werkelijk 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

1) Toegestane kasgeldlimiet       

begrotingstotaal     117.370  121.493 115.411 

kasgeldlimiet in procenten 8,50% 8,50% 8,50% 

kasgeldlimiet in bedrag        9.976  10.327 9.810 

2) Omvang vlottende schuld       

schuld in rekening courant        1.126  2.967 2.967 

overige geldleningen niet zijnde vaste schuld        7.061  5.994 5.994 

Overige uitstaande schulden < 1 jaar             -        

Totaal vlottende schuld        8.187  8.961 8.961 

3) Omvang vlottende middelen       

contante gelden in kas              1  3 3 

tegoeden in rekening-courant              6  3 3 

overige uitstaande gelden < 1 jaar      13.894  14.173 14.173 

Totaal vlottende middelen      13.901  14.179 14.179 

4) Toets kasgeldlimiet       

Totaal netto vlottende schuld (2-3)       -5.714  -5.218 -5.218 

Toegestane kasgeldlimiet (1)        9.976  10.327 9.810 

Ruimte (+) / Overschrijding (-)      15.690  15.545 15.028 
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8 Paragraaf lokale heffingen 
Doelstelling 

 

 

 

Met dit overzicht van de lokale heffingen maken we inzichtelijk welke heffingen er zijn en wat 

de tarieven zijn. Dit maakt duidelijk wat de financiële consequenties zijn van eerder 

gemaakte beleids-keuzes en wat de burger hiervoor moet betalen. 

 

Gemeentelijk beleid 

In de Gemeentewet is bepaald welke belastingen door een gemeente geheven kunnen 

worden.  

Dit zijn de belastingen genoemd in de artikelen 220 t/m 229d Gemeentewet en de 

belastingen die de gemeente heft op basis van andere wetten, bijvoorbeeld de 

afvalstoffenheffing op basis van de Wet milieubeheer. 

 

Het algemene uitgangspunt is dat tarieven kostendekkend moeten zijn. Dit beleid komt neer 

op ‘de gebruiker betaalt’. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt 100% 

kostendekkendheid nagestreefd. Bij de leges ligt landelijk de kostendekkendheid tussen de 

30% en 80%. Voor burgers die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te 

betalen is kwijtschelding mogelijk. 

Dit is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en bij uitzondering voor de 

onroerende-zaakbelastingen. 

 

De belangrijkste belastingen, rechten en leges, 

die in de gemeente Schagen worden geheven zijn: 

 Onroerendezaakbelastingen; 

 Afvalstoffenheffing; 

 Rioolheffing (gebruikersheffing); 

 Toeristenbelasting; 

 Forensenbelasting; 

 Lijkbezorgingsrechten; 

 Precariobelasting; 

 Leges. 

 

Per soort treft u een toelichting aan. 

De belangrijkste belastingen, rechten en leges, 

die in de gemeente Schagen worden geheven zijn: 

Onroerendezaakbelastingen 

De gemeente heft onroerendezaakbelastingen (ozb) op grond van artikel 220 van de 

Gemeentewet. Voor ge-combineerde panden, waarbij een deel bedrijfsmatig wordt 

gebruikt en een deel als woning, wordt voor het woondeel een vermindering toegepast. Ook 

hier wordt het gebruikersdeel woningen van de onroerendezaakbelastingen niet opgelegd. 

 

De inkomsten voor 2017 zijn geraamd op totaal € 9.918.744,-, inclusief de inflatie van 1%, 

wegenheffing en verhoging van 3% voor niet-woningen voor het Ondernemersfonds 

Schagen (OFS). De wegenheffing wordt afgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) voor het onderhoud aan wegen in het buitengebied van de 
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voormalige gemeenten Zijpe en Schagen. De af te dragen wegenheffing is gestegen 

doordat het Hoogheemraadschap zijn tarieven heeft verhoogd.  

 

Omdat de hertaxatie naar peildatum 1 januari 2016 nog niet is afgerond, zijn de tarieven voor 

2017 nog niet bekend. Uiterlijk in december 2016 komen we met een voorstel tot vaststelling 

van de tarieven. Bij de berekening van de tarieven zal rekening worden gehouden met de 

uitkomsten van de herwaardering. Bij een daling van de WOZ-waarde stijgt het tarief, zodat 

de herwaardering opbrengst neutraal uitpakt. Andersom zal bij een stijging van de WOZ-

waarde het tarief dalen. Bij de berekening van het tarief wordt geen rekening gehouden met 

areaaluitbreiding.  

 

Afvalstoffenheffing 

De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing regelt de heffing en 

invordering van de gemeentelijke afvalstoffen, oftewel de kosten van het ophalen van het 

huishoudelijk afval. Afvalstoffenheffing kan worden geheven op grond van artikel 15.33 van 

de Wet Milieubeheer. De aanslag afvalstoffenheffing wordt vastgesteld afhankelijk van het 

aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar bij een huishouden staat 

ingeschreven.  

 

In 2016 is het tarief, mede door een stijging van € 20,- uitgekomen op 100% 

kostendekkendheid. Het tarief van de afvalstoffenheffing zal daarom in 2017 gelijk blijven 

aan 2016. 

 

De kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval zijn geraamd op  

€ 4.879.543,-. De baten zijn geraamd op hetzelfde bedrag. Eventuele verschillen worden bij 

de jaarrekening verrekend met de reserve afvalstoffenheffing.  

 

De tabel hieronder bevat een overzicht van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. 

 

 

Afvalstoffenheffing 2017 2016 

1 persoon 218,- 218,- 

2 personen 257,- 257,- 

3 personen 257,- 257,- 

≥ 4 personen 279,- 279,- 

extra container 136,- 136,-   

 

 

Rioolheffing 

De rioolheffing wordt in de gemeente Schagen geïnd als retributie, conform de definitie van 

de Leidraad Riolering, die wordt geheven indien een bouwwerk is aangesloten op riolering. 

Percelen die niet zijn aangesloten op de riolering zijn niet heffingsplichtig.  

 

Voor 2017 bedragen de tarieven: 

 tot en met 99.750 m3 waterverbruik een tarief van € 150,- per eenheid van 350 m3 gebruik, 

waarbij een gedeelte van 350 m3 naar boven word afgerond; 

 vanaf 99.751 m3 een tarief van € 150,- per eenheid van 750 m3 gebruik, waarbij een 

gedeelte van 750 m3 naar boven wordt afgerond.  
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In 2014 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Het dekkingsplan hierbij voorzag 

in een stijging van € 10,- van het tarief voor 2017. Omdat de investeringen in het riool, net als 

in 2016, achterblijven bij het GRP schuiven we het dekkingsplan van het GRP op. 

 

In de primitieve begroting is aan inkomsten uit de rioolheffing een bedrag van € 3.800.000 

geraamd. 

 

Toeristenbelasting  

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 juni 2016 de verordening op de heffing en 

invordering toeristenbelasting 2017 vastgesteld. Het tarief per persoon per nacht bedraagt € 

1,16, waarvan € 0,04 bestemd is voor impulsen voor innovatie in het toerisme. Vooralsnog 

gaan we uit van een gefaseerde stijging naar € 1,25 per persoon per nacht in 2018. De 

inkomsten uit de toeristenbelasting zijn vooralsnog geraamd op € 1.013.000,-. De forfaitaire 

berekeningen worden onderzocht en indien nodig aangepast in de verordening 

toeristenbelasting 2018. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel van de Verordening 

toeristenbelasting 2017 kunnen de forfaitaire berekeningen eventueel bij een positief effect 

voor de belastingplichtige naar beneden worden bijgesteld. Het resultaat van dit onderzoek 

is in 2017 beschikbaar. 

 

De forfaitaire tarieven voor 2017 worden als volgt berekend: 

 

Forfaitaire standplaatsen 

Vaste standplaats per jaar:  3,3 x 60 x € 1,16 = €  229,68 

Losse standplaats per jaar:  2,8 x 50 x € 1,16 = €  162,40 

(gemiddeld aantal personen x gemiddeld aantal overnachtingen x tarief) 

 

Forfaitaire slaapplaatsen 

Verhuur in tijdvak ‘Seizoen < 7 maanden’ per standplaats: 89 x € 1,16 = € 103,24 

Verhuur gedurende gehele jaar per slaapplaats: 106 x € 1,16 = € 122,96 

(gemiddeld aantal overnachtingen per persoon x tarief) 

 

Forensenbelasting 

Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die meer dan 90 dagen van het 

belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, 

zonder dat zij in de gemeente hun hoofdverblijf hebben. 

 

In de gemeente Schagen zijn ruim 3.800 personen belastingplichtig voor de 

forensenbelasting. De totale opbrengst van de forensenbelasting is geraamd op € 1.414.000,-.  

 

De forensenbelasting kent twee tarieven: een tarief voor stacaravans en een tarief voor 

(recreatie)woningen. Het tarief voor stacaravans wordt gelijk gesteld aan het forfaitaire tarief 

toeristenbelasting voor een vaste standplaats. Het tarief bedraagt in 2017 € 229,68. 

Voor woningen geldt nu een percentage van de WOZ-waarde met een minimum en een 

maximum.  

Voor deze grondslag is met name gekozen om de belastingplichtigen in de voormalige 

gemeente Harenkarspel gefaseerd te laten groeien naar het tarief van de voormalige 

gemeente Zijpe. De gemeente Zijpe kende een vast tarief per woning van € 487,- in 2012 

ongeacht de WOZ-waarde. 

In de periode tot 2018 willen we groeien naar één vast tarief per woning. Vanaf 2018 zijn er 

dan nog twee tarieven, namelijk een tarief voor stacaravans en een vast tarief voor 

(recreatie)woningen.  
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De opbouw van de tarieven t/m 2018 is als volgt: 

 

Categorie    2013    2014    2015    2016    2017   2018* 

Stacaravans    182    190    192    209,88    229,68    229,88 

       

Recreatiewoning 0,47% van de WOZ-waarde     

met een minimum van    182    245    312    394,80    466,24    466,24 

met een maximum van    500    500    507    532,35    537,67    537,67 

       

*prijspeil 2017       

 

 

Lijkbezorgingsrechten 

Lijkbezorgingsrechten heffen we op basis van de Verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten. Voor het begraven of bijzetten van stoffelijke overschotten, voor 

het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door (of vanwege) de gemeente verlenen 

van diensten in verband met het begraven en het bijzetten, worden aanslagen 

lijkbezorgingsrechten opgelegd. De inkomsten voor 2017 worden geraamd op € 46.300,-. 

 

Precariobelasting 

Precariobelasting wordt geheven op voorwerpen op, onder of boven voor de publieke 

dienst bestemde gemeentegrond. De inkomsten voor 2017 worden exclusief de 

precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond van nutsvoorzieningen geraamd 

op € 104.000. 

 

Inclusief de precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond zijn de opbrengsten 

voor 2017 geraamd op € 2.304.000. In de paragraaf risico en weerstandsvermogen zijn deze 

opbrengsten als een risico aangegeven. 

 

Leges 

Leges heffen we voor diensten die we als gemeente hebben geleverd. In de tarieventabel 

die bij de verordening behoort worden de bedragen genoemd die we voor de diverse 

verleende diensten heffen. Voor een aantal diensten worden de tarieven door het Rijk 

voorgeschreven, zoals reisdocumenten.  

 

Bij de tariefstelling gaan we uit van 100% kostendekkendheid.    

De tarieventabel leges is onderverdeeld in drie titels en is ingericht volgens de 

modelverordening van de VNG: 

 titel 1 Algemene dienstverlening bijvoorbeeld: burgerlijke stand, reisdocumenten, 

winkeltijden etc.; 

 titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 

 titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn: horeca, evenementen 

en dergelijke. 

Voor titel 1 en 2 mogen de opbrengsten van alle diensten binnen een titel niet hoger zijn dan 

de uitgaven. Binnen een titel mag een dienst dus meer dan 100% kostendekkend zijn, mits 

deze gecompenseerd wordt door een lagere kostendekkendheid. Voor titel 3 geldt de 

kostendekkenheid per dienst. 
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De totale opbrengst aan leges is geraamd op € 2.020.736, zie onderstaand overzicht: 

 

Totaal opbrengsten 

Titel 1, 2 en 3 

Directe 

kosten 

Loon-

kosten Over-head Baten 

Kosten-

dekking 

Totaal opbrengsten € 468.887 € 294.037 € 303.028 € 988.249 92,71% 

Totaal opbrengsten € 0 € 563.678 € 444.384 € 997.031 98,91% 

Totaal opbrengsten € 0 € 24.591 € 22.576 € 35.456 75,17% 

Kostendekking totale tarieventabel € 468.887 € 882.306 € 769.988 € 2.020.736 95,26% 

 

Bij titel 1 is weinig ruimte om de tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk 

veroorzaakt worden door paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan 

de maximaal toegestane hoogte.  

 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

Directe 

kosten 

Loon-

kosten 

Over-

head Baten 

Kosten-

dekking 

hoofdstuk 1 Burgelijke stand € 16.065 € 16.242 € 16.738 € 44.354 90,44% 

hoofdstuk 2 Reisdocumenten € 323.818 € 150.499 € 155.096 € 596.696 94,80% 

hoofdstuk 3 Rijbewijzen € 58.530 € 92.863 € 95.699 € 234.421 94,87% 

hoofdstuk 4 
Verstrekkingen uit de 

basisregistratie personen 
€ 0 € 12.135 € 12.510 € 15.563 63,15% 

hoofdstuk 5 
Verstrekkingen uit het 

Kiezersregister 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 6 

Verstrekkingen op grond 

van Wet bescherming 

persoonsgegevens n.v.t 

€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 7 Bestuursstukken n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 9 Overige publiekszaken € 49.929 € 9.782 € 10.082 € 62.777 89,95% 

hoofdstuk 10 Gemeentearchief € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 11 Huisvestingswet n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 12 Leegstandswet € 0 € 776 € 800 € 1.566 99,37% 

hoofdstuk 13 Gemeentegarantie n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 14 

Marktstandplaatsen (voor 

weekmarkten e.d.) 

grondgebied oud 

Schagen 

€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 16 Kansspelen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 17 Telecommunicatie € 17.500 € 9.912 € 10.218 € 30.275 80,45% 

hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer € 3.045 € 1.828 € 1.885 € 2.597 38,43% 

hoofdstuk 19 Diversen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

Kostendekking Titel 1 € 468.887 € 294.037 € 303.028 € 988.249 92,71% 

 

De kostendekking van titel 2 is net onder de 100% kostendekkendheid en hoewel er getoetst 

wordt op de gehele verordening wordt u geadviseerd om onder deze grens te blijven. Het is 
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namelijk goed mogelijk dat de jurisprudentie wijzigt m.b.t. kruis subsidiëring met als gevolg 

een toename van bezwaar en beroepsprocedures. De komende jaren wordt er onderzoek 

gedaan om te komen tot een snellere dienstverlening met als gevolg een lagere kostenpost 

wat een drukkend effect heeft op de kostendekkendheid.  

Titel 2 Fysieke leefomgeving / 

omgevingsvergunning 

Directe 

kosten 

Loon-

kosten Over-head Baten 

Kosten-

dekking 

hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 2 
Vooroverleg/beoordeling 

conceptaanvraag 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning € 0 € 541.143 € 426.618 € 956.336 98,82% 

hoofdstuk 4 Vermindering € 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 5 Teruggaaf € 0 € 0 € 0 € 533 0,00% 

hoofdstuk 6 
Intrekking 

omgevingsvergunning 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 7 

Wijziging 

omgevingsvergunning als 

gevolg van wijziging 

project 

€ 0 € 193 € 152 € 267 77,39% 

hoofdstuk 8 
Bestemmingswijzigingen 

zonder activiteiten 
€ 0 € 22.342 € 17.614 € 39.895 99,85% 

hoofdstuk 9 

Gedoogbeschikking 

tijdelijke huisvesting 

arbeidsmigranten 

€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 10 
In deze titel niet 

benoemde beschikking 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

Kostendekking Titel 2 € 0 € 563.678 € 444.384 € 997.031 98,91% 

 

Titel 3 is een klein onderdeel van de legesverordening wat voor een groot deel bestaat uit 

evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis ervan is dit bij veel 

gemeente niet kostendekkend.  

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn 

Directe 

kosten 

Loon-

kosten 

Over-

head Baten 

Kosten-

dekking 

hoofdstuk 1 Horeca € 0 € 5.930 € 5.444 € 8.073 70,98% 

hoofdstuk 2 

Organiseren 

evenementen of markten 

en overige APV 

vergunningen 

€ 0 € 17.583 € 16.142 € 25.787 76,46% 

hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven € 0 € 41 € 38 € 61 77,22% 

hoofdstuk 4 
Splitsingsvergunning 

woonruimte n.v.t. 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 5 
Leefmilieuverordening 

n.v.t. 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 6 
Brandbeveiligingsverorden

ing 
€ 0 € 1.037 € 952 € 1.535 77,17% 

hoofdstuk 7 
In deze titel niet 

benoemde vergunning, 
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00% 
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ontheffing of andere 

beschikking 

Kostendekking Titel 3 € 0 € 24.591 € 22.576 € 35.456 75,17% 

 

 

Overige gemeentelijke belastingen/heffingen 

 

Naast de genoemde verordeningen is er nog een aantal met een relatief lage 

belastingopbrengst. Deze verordeningen hebben betrekking op marktgelden, staangelden, 

campergelden, standplaats woonwagens en haven- en liggelden.  

 

Kwijtschelding 

De gemeente Schagen biedt aan inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid om 

kwijtschelding aan te vragen. Omdat de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van 

woningen is afgeschaft, wordt in principe alleen nog kwijtschelding verleend voor de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld 

op 100% van de bijstandsnorm. Gelet op de ontwikkelingen op de woningmarkt is 

kwijtschelding voor onroerend zaakbelastingen mogelijk op de voorwaarde dat er geen 

overwaarde op de woning zit. Met ingang van 2010 maken we gebruik van de mogelijkheid 

de kwijtscheldingstoets geautomatiseerd te laten verlopen via het Inlichtingenbureau. 

Middels een bestandsvergelijking vindt tegelijk een rechtmatigheidscontrole plaats. Door 

deze werkwijze hoeven de kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te 

vragen. Wanneer de toetsing positief is, krijgen ze automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 

65% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend.   

 

Overzicht tarieven lokale heffingen 

In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2017 van de belangrijkste gemeentelijke 

belastingen opgenomen. 

 

Belastingtarieven per 1 januari 2017 

OZB: 

Eigenaar woning 

Eigenaar niet-woning 

Gebruiker niet-woning 

 

Nog niet 

bekend 

Nog niet 

bekend 

Nog niet 

bekend 

Rioolheffing: 

t/m 99.750 m3 bedraagt het tarief per 350 m3 

vanaf 99.751 m3  bedraagt het tarief per 750 m3  

 

       € 150,00 

       € 150,00 

Afvalstoffenheffing: 

Eenpersoons huishouden 

Twee- en driepersoons huishouden 

Vier- en meerpersoons huishouden 

Extra container 

 

€  218,00 

€  257,00 

€  279,00 

€  136,00 

 
 

 

Overzicht geraamde baten en kwijtschelding  
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Soort heffing Baten Kwijtschelding 

Onroerendezaakbelastingen (eigenaar/gebruiker) € 9.919.000 € 0 

Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing € 4.880.000 € 170.000 

Rioolheffing € 3.800.000 € 99.000 

Toeristenbelasting € 1.013.000  niet mogelijk 

Forensenbelasting € 1.414.000  niet mogelijk 

Precariorechten € 104.000  niet mogelijk 

Leges € 2.020.000  niet mogelijk 
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9 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Algemeen 

 Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële risico’s kunnen worden 

opgevangen zonder dat dit gevolgen heeft voor bestaand beleid. Het 

weerstandsvermogen is onder te verdelen in een incidenteel weerstandsvermogen voor 

het opvangen meer eenmalige risico’s en een structureel weerstandsvermogen voor het 

opvangen van meerjarige risico’s.   

 

Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen: 

1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de 

gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

2. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis 

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

 

 In de begroting 2014 is, bij resultaat 2.3 Reservepositie en weerstandsvermogen zijn in 

balans met de risico’s (Domein Burger en Bestuur), als streefcijfer voor 2018 voor het 

weerstandsvermogen 1,0 afgesproken.  

Incidenteel weerstandsvermogen 

 

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit die reserves waar nog geen verplichting 

op rust of  waarvan de besteding nog kan worden gewijzigd. Daarnaast wordt rekening 

gehouden met stille reserves. In de begroting 2017 wordt rekening gehouden met de stille 

reserve die aanwezig is op gronden en gebouwen waarover de gemeente beschikt. 

 

 

Ratio incidenteel weerstandsvermogen 

Op basis van de beschikbare en de benodigde incidentele weerstandscapaciteit kan 

het weerstandsvermogen worden bepaald. De incidentele risico’s afgezet tegen de 

beschikbare incidentele capaciteit geeft een ratio van 1,0. (voldoende, streefwaarde is 

1.0). 

 

Totale beschikbare reserves (incl. stille reserves) die ingezet 

kunnen worden voor het opvangen van risico’s         12.635 

_______________________________________________________ = ratio weerstandsvermogen = 

1.0    

Totale incidentele risico’s             12.645 

(bedragen x € 1.000) 

 

Structureel weerstandsvermogen 

 

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de 

post onvoorzien. Voor de onbenutte ozb-capaciteit gaan wij uit van het verschil tussen 

het artikel-12-norm-tarief en het laatst vastgestelde tarief.  

 

  art. 12 norm Rijk 

2016 

Schagen verschil 

OZB woningen 0,1927% 0,1421 0,0506 

OZB -E niet-woningen 0,1927% 0,2035 -0,0108 

OXB-G niet-woningen 0,1927% 0,1544 0,0383 
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Wanneer in 2017 het artikel-12-norm-tarief in Schagen was geheven, had dit een extra 

opbrengst opgeleverd van € 2,6miljoen. Dit is dus ruim voldoende om de structurele 

risico’s van € 1.360.000 op te vangen. Daarnaast is er nog onbenutte belastingcapaciteit 

in de vorm van onder andere de post voor onvoorziene uitgaven, de toeristenbelasting, 

forensenbelasting, precariobelasting, hondenbelasting, en de reclamebelasting. In geval 

van nood kan dit aangesproken worden. (de post onvoorziene uitgaven is € 92.000,) 

 

Beschikbare belastingcapaciteit      2.600 

________________________________    _____ = 1.9 

 

Structurele risico’s                   1.360 

 

 

Top 10 incidentele risico's begroting 2017 
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Kengetallen 

 

Naar aanleiding van het rapport van de Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en 

verantwoording van gemeenten zijn gemeenten verplicht om met ingang van 2016 

financiële kengetallen in deze paragraaf in de begroting op te nemen. De aanleiding van 

het rapport was de wens om de kaderstellende en controlerende rol van de raad  te 

versterken. Het gebruik van kengetallen is om de financiële positie van gemeenten weer te 

geven en te kunnen vergelijken. 
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Hieronder wordt een toelichting gegeven op de gegevens van bovenstaande tabel. 

 

Netto schuldquote 

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten 

opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en 

aflossingen op de exploitatie drukken. Een percentage tot 100% is als voldoende aan te 

merken. Het percentage voor 2016 ligt beduidend lager en is hiermee ruim voldoende. 

 

De solvabiliteitsratio 

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn 

financiële verplichtingen te voldoen. Een percentage van rond de 50% is voldoende. Het 

percentage waar wij op uitkomen is derhalve onvoldoende. Dit is niet erg, zolang de 

exploitatie sluitend is en er dus budget is om de rente en aflossingen op vreemd vermogen te 

voldoen. 

 

Structurele exploitatieruimte 

Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrij 

ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de 

gemeente in staat is om de structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is 

voor  nieuw beleid. Een structureel ratio rond de 0,% (van Algemene uitkering en belasting 

capaciteit) geeft een acceptabel risico. 

 

Kengetal grondexploitatie 

Het financiële kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) 

is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De 

boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag 

en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Maatwerk is hiervoor van 

toepassing, dat wil onder andere zeggen; hoeveel woningen of m2-bedrijventerrein zijn 

gepland, het type en op welke plek. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te 

verwachte vraag zal zijn. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit het genoemde 

kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen 

heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te 

worden. Om vorengenoemde redenen is geen norm verbonden aan het kengetal 

grondexploitatie. De Provincie Noord-Holland beoordeelt een percentage lager dan 20% als 

weinig risicovol. 

 

Belastingcapaciteit 

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een percentage van 100% wil zeggen dat we op 

het landelijk gemiddelde zitten. 
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10 Paragraaf kapitaalgoederen 
Algemeen 

 

Onder de kapitaalgoederen in de openbare ruimte verstaan we onder meer wegen, 

wandel- en fietspaden, groen, bomen, speelvoorzieningen, riolering, oppervlaktewater, 

straatmeubilair, verlichting en strand. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is bepalend voor 

de veiligheid, de leefbaarheid, het aanzien, de beleving en de uitstraling van onze 

gemeente. 

 

Het in stand houden van deze kapitaalgoederen kunnen we onder verdelen in: 

 onderhoud (het op niveau houden van de kapitaalgoederen voor dagelijks gebruik); 

 beheer (het op niveau houden van de kapitaalgoederen zodat de te verwachten 

levensduur wordt gehaald); 

 vervanging (indien de huidige kwaliteit of situatie niet meer voldoet).  

 

De raad heeft in 2016 het Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied vastgesteld met 

bijbehorend kwaliteitsniveau en financiële paragraaf. Vanwege de beperkte beschikbare 

financiële middelen is ‘sober en doelmatig’ het uitgangspunt. Prioriteit is het op niveau 

brengen van alle disciplines in de openbare ruimte. Kansen hierin (voor de korte termijn) zijn 

het in beeldkwaliteitsniveau terug laten vallen van kapitaalgoederen met een huidige 

goede technische staat en hoge beeldkwaliteit. De financiële middelen die hieruit 

‘vrijvallen’, kunnen we dan op een andere discipline inzetten. Voor de disciplines afval, 

begraafplaatsen en riolering zijn aparte financiële stromen, welke op basis van 

kostendekkendheid voldoende worden geacht om de gestelde beleidsdoelen te halen. 

Op de middellange termijn zijn de financiële middelen (op basis van theoretische 

berekeningen) t.a.v. de vervangingsinvesteringen niet toereikend, totdat in 2028 de 

begroting passend is aan het in het beleid opgenomen kwaliteitsniveau. Om hier een 

meerjarig inzicht in te krijgen, dient het gegevensbeheer op orde te worden gebracht. 

Hiervoor zal een flinke investering worden gedaan, maar dan kan de raad het gevraagde 

meerjarig inzicht worden gegeven en voldoen we aan de door de provincie gestelde eisen 

om een meerjarige onderhoudsplanning op te stellen als onderlegger van de begroting. Het 

op orde krijgen van het gegevensbeheer zal in 2017 en 2018 plaats vinden. 

 

Dekking meerjaren onderhoudsplan 

In de raad van mei is het beleidsplan openbaar gebied “De basis op orde” door uw raad 

vastgesteld. Hierbij is ook besloten, dat het budget voor het jaarlijks onderhoud en de 

vervangingsinvesteringen tezamen, in de periode tot 2029 groeit naar € 11 miljoen met € 

300.000 cumulatief per jaar. Wanneer er elders in de begroting door een meevaller ruimte 

ontstaat, zowel incidenteel als structureel, nemen wij altijd in de overweging mee dit toe te 

kennen aan het openbaar gebied. 

 

Op grond van het aangepaste Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten 

investeringen in het openbaar gebied geactiveerd worden (lees: zichtbaar zijn op de 

balans). Dit staat haaks op ons uitgangspunt van zuiver begroten. Investeringen in het 

openbaar gebied zijn niet verhandelbaar en vormen dus geen vermogen van de gemeente. 

In overeenstemming met het BBV gaan we met de investeringen in het openbaar gebied als 

volgt om: 

De investering wordt geactiveerd en afgeschreven over de periode van de verwachte 

levensduur. Tegelijkertijd wordt een voorziening gevormd van gelijke omvang waar 
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gedurende de levensduur de afschrijvingslasten mee worden gedekt. Hierdoor schuiven we 

de lasten niet door naar de toekomst en voorkomen we dat op termijn een belangrijk deel 

van het budget opgaat aan rentelasten. In de jaren tot 2029, waarin het budget nog naar 

de gewenste omvang moet groeien, kan het voorkomen dat bij een grote inhaalslag de 

benodigde voorziening niet in één jaar gevuld kan worden. Wanneer dit binnen vijf jaar wel 

kan, past het nog binnen het begrip zuiver begroten. 

 

(ter informatie: 5 jaar is ook de wettelijke termijn voor immateriële activa, maar dit is te 

technisch voor in de paragraaf) 

 

Wegen, verkeer & vervoer 

 

Kapitaalgoed Areaal  

Wegen 3,2  km2 

Straatmeubilair 15.000  stuks 

Verkeersmeubilair 8.600  stuks 

 

Van de circa 3,2 miljoen m2 verharding bestaat circa 1,4 miljoen m2 uit asfaltverharding en 

circa 1,8 miljoen m2 uit elementenverharding. Daarnaast beheert het hoogheemraadschap 

nog een groot aantal wegen in ons buitengebied. Zij willen dit areaal op korte termijn aan de 

gemeente overdragen. In 2017 gaan we de gesprekken hierover voortzetten en 

onderzoeken of we in dit traject kunnen optrekken met gemeenten in de regio met dezelfde 

opgave. 

 

De keuze ‘sober en doelmatig’ van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied betekent 

dat we de wegen op CROW C-niveau in stand houden en op een iets hoger CROW B-niveau 

voor de toeristische centra van Schagen, Callantsoog en Petten. Op dit moment zitten de 

wegen gemiddeld nog op B-niveau. Op basis van het bestaande kwaliteitsniveau, 

verkeersveiligheid en samenhang met andere projecten zullen keuzes gemaakt worden ten 

behoeve van de investeringen voor 2017. 

De burgertevredenheid kan naar verwachting redelijk goed blijven als het dagelijks 

onderhoud van de openbare ruimte (zwerfvuil, onkruidbestrijding) wel goed blijft.  

Om de openbare ruimte meer klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken zal in 

ontwerpen van nieuwe projecten rekening gehouden worden op het voorkomen van 

hittestress, wateroverlast en het verzorgen van meer waterinfiltratie in de bodem. Bij deze 

ontwerpen nemen we ook de overige eisen en wensen die aan de openbare ruimte gesteld 

worden zoveel mogelijk mee. 

Openbare verlichting, nutsvoorzieningen & afvalinzameling 

 

Kapitaalgoed Areaal  

Openbare verlichting 11.400  stuks 

Electrische installaties 50  stuks 

Afvalinzameling 20.000 huishoudens 

 

Goede openbare verlichting geeft sfeer, een gevoel van sociale veiligheid en vergroot de 

verkeersveiligheid. Het is daarom van belang dat we de openbare verlichting goed op orde 

hebben. De meeste lichtmasten staan binnen de bebouwde kom. Ze worden gevoed via 

ongeveer 200 km kabel en 175 stuks voedingspunten. 
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De kwaliteit van het huidige areaal laat grote verschillen zien. Vooral bij de armaturen heeft 

een groot aantal de gebruikelijke levensduur overschreden. Het heeft prioriteit om deze 

armaturen te vervangen door nieuwe. Niet alleen voorkomen we daarmee veel storingen en 

kosten voor storingsherstel, maar zorgen we er ook voor dat het energieverbruik zal dalen. In 

2017 willen we doorgaan met het aanpakken van achterstallige vervangingen. 

Binnen de gemeente zijn er feitelijk 3 afvalstromen te onderscheiden namelijk; 

1. Bedrijfsmatig afval (inzameling door private afvalbedrijven); 

2. Huishoudelijk afval (inzameling in opdracht van gemeente via HVC); 

3. Zwerfafval (inzameling door buitendienst gemeente Schagen). 

Het huishoudelijk afval wordt door HVC ingezameld, de inzamelmiddelen zijn echter 

eigendom van de gemeente Schagen. Dit zijn alle grijze-  en groene rolcontainers, maar ook 

de vele ondergrondse verzamelcontainers in woonwijken en bij winkelcentra voor de fracties 

glas, textiel en restafval. De huidige dienstverleningsovereenkomst met HVC (2007-2017) komt 

na 31 maart 2017 van rechtswege te vervallen. Met de HVC wordt gewerkt aan een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst. Het ligt in de bedoeling om het onderhoud en beheer van de 

inzamelmiddelen bij HVC onder te brengen. 

 

De inzamelmiddelen voor het zwerfafval zijn (en blijven) eigendom van de gemeente 

Schagen. Hierbij kan worden gedacht aan de vele afvalbakken op straat, strand, recreatie- 

en winkelgebieden en de zogenaamde afvalboeien op de strandopgangen aan de kust.  

De kosten van de inzameling van huishoudelijk- en zwerfafval worden jaarlijks verrekend in de 

afvalstoffenheffing.  

Groen, speelvoorzieningen & sportvelden 

 

Kapitaalgoed Areaal  

Bomen  31.000  stuks 

Openbaar groen  3,6  km2 

Speelvoorzieningen  900  stuks 

Begraafplaatsen 10 stuks 

 

Het openbaar groen levert een positieve opbrengst voor de samenleving in haar 

leefomgeving. Voor elke geïnvesteerde euro in groen, komt globaal 1,30 euro terug in de 

samenleving (beperken ziekteverzuim, verhoging WOZ, minder vandalisme, etc.). Ook is 

groen een belangrijk kapitaalgoed in combinatie met klimaatverandering. Zo wordt water 

langer vast gehouden bij stortbuien, waardoor het riool niet overbelast raakt. Bomen, struiken 

en planten hebben een koelende werking door verdamping via bladeren, schaduwwerking 

en het absorberen van warmte op zeer hete dagen. 

Binnen de gemeente Schagen wordt het groen in stand gehouden op het niveau dat is 

vastgelegd in het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied en passend is voor de omgeving. 

Om dit te bewerkstelligen renoveren we ieder jaar een aantal groenvakken die niet meer 

aan het gewenste niveau voldoen. Het huidige beeld is wisselend waarbij een aanzienlijk 

deel nog niet op gewenst niveau is. Door inzet van burgerparticipatie kunnen bepaalde 

plekken binnen de gemeente (bijvoorbeeld stukken plantsoen bij woningen) worden 

opgewaardeerd. Hierdoor vergroten we ook de burgertevredenheid. 

We gaan in 2017 onderzoek doen naar een meerjarig aanplantprogramma met een ambitie 

van 500.000 bomen. Bestaande bomen controleren we in verband met de wettelijke 

zorgplicht periodiek op veiligheid en eventuele gebreken. De resultante van deze inspecties 

geeft inzicht in de benodigde uit te voeren maatregelen om de bomen op de gewenste 

(veiligheids-) normen in stand te houden.  
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Speelvoorzieningen en sportvelden vergroten de leefbaarheid binnen de gemeente 

Schagen en hebben direct een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van de 

inwoners van Schagen. De speeltoestellen controleren we jaarlijks 4 keer op veiligheid in 

verband met de wettelijke aansprakelijkheid voor de gemeente. De levensverwachting van 

speeltoestellen is 15 jaar. In de periode t/m 2019 bereikt een aanzienlijk deel van het areaal 

de leeftijd van 15 jaar. Gevolg is dat nu en in de nabije toekomst veel speeltoestellen en 

valondergronden afgekeurd zullen worden. 

Er zijn ongeveer 27 sportclubs/verenigingen binnen gemeente Schagen die gebruik maken 

van diverse sportvelden (gras, kunstgras, kunststof en asfalt). Dit zijn clubs gericht op de 

sporten voetbal, handbal, atletiek, rugby, schaatsen, honkbal en hockey. Zoals afgesproken 

in het accommodatiebeleid  zullen sportclubs/verenigingen meer en meer zelfredzaam 

moeten worden, beginnend met het onderhoud van de voorzieningen.  

Water & kust 

 

Kapitaalgoed Areaal  

Oppervlaktewater 0,8 km2 

Civiele kunstwerken 700  stuks 

Strand 15 km 

Riolering 446 km 

 

De gemeente heeft de zorg voor oppervlakte-, grond-, hemel- en afvalwater. Samen met 

onze partners in de (afval)waterketen, de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Texel 

en het hoogheemraadschap, gaan we werken aan een vernieuwd rioleringsplan dat 

inspeelt op de toekomstige omgevingswet. Het beheer en onderhoud wordt gecontinueerd.  

Vanwege ingediende bezwaren bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan is de 

aanleg van nieuwe strandhuisjes en strandpaviljoens in Petten dit jaar niet van start gegaan. 

Bij een positieve uitspraak kunnen deze plannen in 2017 verder worden uitgevoerd. Dit 

betekent dan dat de benodigde infrastructuur op en naar het strand zal worden uitgebreid.  

De nieuwe strandopgangen in Petten en de aangrenzende wegen zijn dit jaar in beheer 

gekomen bij de gemeente. Naar verwachting zullen in 2017 ook alle andere 

strandopgangen in de gemeente ook in beheer naar de gemeente overgaan. Dit betekent 

naast areaaluitbreiding ook meer taken in vergunning verlening en handhaving. 

Met kunstwerken bedoelen we de civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, duikers, 

kade- en keermuren. Ook ‘harde’ oeverbeschermingen en oeverconstructies met een totale 

lengte van 35 kilometer rekenen we tot dit areaal.  

Vanwege de beperkte financiële middelen is er de afgelopen jaren weinig beheer en 

onderhoud mogelijk geweest, waardoor de kans op veiligheids- en financiële risico’s groter is 

geworden. Het komende jaar zal voor wat betreft het operationele beheer vooral in het 

teken staan van reactief handelen. 

Nadat het gegevensbeheer integraal op orde is gebracht, is het van belang de komende 

jaren gestructureerde inspecties te organiseren om de kunstwerken goed en veilig in stand te 

houden. Door het organiseren van inspecties kan ook beter worden bepaald wat de 

restlevensduur van ieder afzonderlijk object is en in welke jaren welke kosten gemaakt zullen 

worden om objecten te vervangen. 

Gebouwen  

 

De herinspecties van de gebouwen die we begin 2016 hebben laten uitvoeren hebben 

geleid tot een actualisatie van de MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) van 2017 en 

verder. Actualiseren houdt hier in dat we bepaalde grotere onderhoudswerken nauwkeuriger 
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in de tijd kunnen plannen, en sommige daarvan kunnen uitstellen of juist eerder gaan 

uitvoeren.  

Samen met de bouwtechnische nulmeting van 2014 hebben we hiermee een goed actueel 

beeld van de bouwkundige staat, de onderhoudsplanning en daarmee van de 

bruikbaarheid van de panden voor de bedoelde functie, nu en in de toekomst.  

 

Voor gebouwen geldt in het algemeen dat we onderhoud uitvoeren op het niveau van 

conditie 3: (‘redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouw- en 

installatie delen niet in gevaar’).  

 

In aanvulling op de MJOP hebben we in 2016 EED audits laten doen van de gebouwen. Deze 

audits volgen uit Europese regelgeving, gericht op terugdringen van de CO2 emissie. Doel 

van de audits is een stappenplan voor maatregelen aan de gebouwen, leidend tot 

energiebesparing en daarmee tot reductie van CO2 uitstoot. De maatregelen die zich 

binnen 5 jaar terugverdienen zijn we verplicht uit te voeren, en daarmee zullen we in 2017 

een begin maken.  
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11 Paragraaf bedrijfsvoering 
Bedrijfsvoering in 2017 
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Als gemeente willen we dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze 

inwoners. Wij geloven dat een efficiënte, klantgerichte en betrouwbare gemeente bijdraagt 

aan het geluk van inwoners. Het werk van de ondersteunende taakvelden richt zich in 2017 

dan ook op drie doelen: zorgen dat de gemeente efficiënter werkt, zorgen dat de 

gemeente klantgerichter werkt en bevorderen dat de gemeente goede besluiten neemt 

(rechtmatig, doelmatig en legitiem). 

Efficiënter werken 

 

 

 

Procesoptimalisatie 

In 2017 gaan we door op de ingeslagen weg van procesoptimalisatie. ‘Lean’ werkprocessen 

maken het mogelijk om met een afgeslankte en gezonde formatie de ambities van de 

gemeente waar te maken. Door de verhoogde efficiency kunnen we in 2017 bovendien de 

doorlooptijd verkorten van onze p&c- producten (begroting, jaarrekening, 

tussenrapportages), van interne controles en juridische procedures. 

 

Door meer in taken en rollen te denken en niet meer in functies, strategisch in te huren en 

aan de voet te vernieuwen, wordt onze organisatie flexibeler, kleiner en efficiënter. 

 

Formatie 

Een ‘slanke’ en flexibele formatie is een belangrijke voorwaarde voor een efficiënte 

organisatie.  Hierbij past de taakstelling van € 1,5 miljoen op apparaatskosten.  

De organisatie van de gemeente Schagen is bij de fusie met ingang van 2013 gestart met 

288,77 fte en 16 boventallige medewerkers.  

Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle boventallige medewerkers herplaatst of uit dienst en 

zijn er geen boventalligen meer. 

In 2015 kregen we te maken met de decentralisaties in het Sociaal Domein. De afdeling 

Cowwi is ingericht met 50,27 fte (waarvan 47,5% voor Hollands Kroon werkt) en het Wijkteam 

is gestart met 24 fte. De totale formatie kwam hierdoor op 362,23 fte. 

Ondanks deze noodzakelijke uitbreiding streven we onverminderd naar een efficiëntere, 

flexibele organisatie, mede door een daling van het aantal fte. Tussen 2015 en 2019 daalt het 

aantal fte met 23,93 fte (6,5 %) . Zie onderstaande tabel: 

 

 2016 2017 2018 2019 

     

Aantal fte 360,6 354,6 347,4 338,3 

 

De werkelijke personele verschuivingen zijn groter. Zo gaan er tussen 2015 en 2019: 31,7 fte 

met pensioen. In 2016 verlaat in naar verwachting 5% van de medewerkers de organisatie: 

een deel op eigen initiatief en anderen omdat zij in het kader van loopbaanperspectief 

worden gestimuleerd om tijdelijk of definitief elders te gaan werken.  

In-, door- en uitstroom 

De uitstroom wordt niet 1:1 vervangen maar aangegrepen om keuzes te maken uit de drie 

volgende opties. We kiezen om niet te vervangen als dit, bijvoorbeeld door middel van de 

lean-aanpak, niet nodig is. De ruimte die hiermee ontstaat kunnen we benutten voor de 

taakstelling maar ook om vernieuwing te realiseren en bepaalde kennis of kwaliteit die je als 

gemeente perse in huis wilt hebben, in huis te halen. Wanneer we wel voor vervanging 

kiezen, kan dit tijdelijk of vast op een profiel dat aan de laatste eisen voldoet. Als er 

aanleiding is om vacatureruimte flexibel in te vullen door middel van externe inhuur dan 
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kiezen we daarvoor.  

Bij (tijdelijke) vervanging of werving kijken we altijd eerst of eigen medewerkers op de functie 

passen. 

 

Taakstelling 

De taakstelling ligt als gevolg van de sturing op uitstroom en instroom, op schema: 

 

Taakstelling 2015 2016 2017 2018 

Doelstelling € 879 k € 1.162 k € 1.393 k € 1.475 k 

Gerealiseerd € 879 k € 939 k € 1.162 k € 1.162 k 

Nog te realiseren - € 223 k € 231 k € 313 k 

 

 

N.B.: de taakstelling heeft betrekking op alle apparaatskosten, dus inclusief materiële budget. 

 

Flexibele schil 

De verhouding tussen de vaste kernformatie en de flexibel in te vullen formatie, zal de 

komende jaren veranderen door een groter aandeel van flexibele capaciteit. De flexibiliteit 

wordt deels intern georganiseerd door medewerkers tijdelijk voor de duur van een 

programma of project werkzaamheden op te dragen. Voor de omvang van de flexibele schil 

die met externen wordt ingevuld houden we als indicator 10% van de loonsom aan. Dit ligt 

onder het percentage van 14% dat volgens de Personeelsmonitor van het A+O-fonds in 2015 

gemiddeld werd uitgegeven geldt door gemeenten van vergelijkbare omvang.   

 

Ziekteverzuim 

We streven er naar om in 2017 het ziekteverzuim terug te dringen tot 4 % Door een gezondere 

huisvesting, aandacht voor preventie en de invoering van het individueel keuzebudget. Dit 

laatste maakt het arbeidsvoorwaarden flexibeler in te richten, waardoor een betere balans 

tussen werk en privé mogelijk is.  

 

Huisvesting 

In maart 2017 ronden wij de verbouwing aan het gemeentehuis af. Vanaf dat moment heeft 

het merendeel van onze medewerkers het vernieuwde gemeentehuis in Schagen als 

standplaats. Dit stimuleert de ontmoeting en samenwerking. Ook gaan medewerkers meer 

flexibel en (waar mogelijk) tijd- en plaats onafhankelijk werken. Dit kan zijn op kantoor, op 

locatie bij inwoners of bedrijven, thuis of in een samenwerkingsverband. Medewerkers krijgen 

hiervoor de juiste hulpmiddelen. Dit maakt het mogelijk om veel efficiënter met ruimte, 

werkplekken en energie om te gaan.  

Om dit optimaal te faciliteren wordt de technische infrastructuur opnieuw opgezet en wordt 

het applicatielandschap onder de loep genomen. We richten werkprocessen efficiënter en 

papierloos in, we digitaliseren en optimaliseren de archivering van documenten en we 

ontsluiten informatie voor inwoners en bedrijven digitaal mogelijk te maken. 

 

Interne communicatie 

In 2017 voeren we een nieuw en ‘social’ intranet in. Dit intranet is gekoppeld aan andere 

applicaties waarmee de gemeente werkt. Hierdoor wordt het voor medewerkers makkelijker 

om informatie vinden en kennis te delen. Omdat het intranet ‘social’ is (vergelijkbaar met de 

werking van facebook) wordt het netwerken op een natuurlijke manier gestimuleerd, wat 

een efficiënte samenwerking bevordert. 
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Klantgerichter werken 

 

 

Klantgerichtheid is een belangrijk uitgangspunt bij de selectie van opleidingen, het ‘lean’ 

maken van processen en het sturen op competenties en persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers.  

 

Vernieuwing 

De organisatie moet voortdurend  anticiperen op veranderende eisen van de samenleving. 

Dat betekent bij alles denken en werken ‘vanuit de klant’. Het programma ‘bewegen naar 

de klant’ is hierop gericht, net als de ontwikkeling op de beleidsterreinen zelf. Opleiding, 

coaching en het ‘in beweging’ brengen van medewerkers dragen hieraan bij. Maar de 

organisatie heeft om aansluiting te houden bij de samenleving ook impulsen nodig van 

nieuwe medewerkers van buiten en van jongere medewerkers.  

In 2016 zijn tot september in totaal 12 nieuwe medewerkers in dienst genomen. Een deel van 

de vacatures betreft nieuwe functies. 

De gemiddelde leeftijd van onze organisatie is 47,5 jaar en landelijk is deze 48,5 jaar. Door 

middel van stagebeleid en het in dienst nemen van jonge medewerkers willen wij de 

vergrijzing tegengaan en ons ook voor jongere generaties een aantrekkelijk werkgever tonen.  

 

Stages en trainees 

Sinds 2013 biedt de gemeente jaarlijks minimaal zo’n 30 stageplekken aan. In 2015 is gestart, 

met deelname met andere werkgevers, aan een specifiek 3-jarig MBO-leertraject voor 

consulent publieke dienstverlening. Vanaf 2015 zijn er continue 2 stagiairs uit verschillende 

jaargangen van deze opleiding in Schagen aan het werk. Vanaf 2017, als de eerste 

scholieren afstuderen, worden bij vacature openstelling mensen uit de opleiding benaderd 

om te solliciteren.  

In 2016 is voor drie specialistische functies bij de externe werving bewust gekozen om trainees 

van externe bureaus een periode in te huren met de mogelijkheid om deze bij gebleken 

geschiktheid over te nemen. 

Met ingang van januari 2017 komen er 3 trainees (jong afgestudeerden) in dienst die een 

tweejarig ontwikkeltraject zullen doorlopen en werkzaamheden zullen gaan verrichten 

binnen alle onderdelen van de organisatie. De kosten bedragen ca. € 200.000 per jaar, 

waarvoor dekking wordt gevonden in de keuze voor het niet invullen van opengevallen 

functies.  

 

Ondersteuning 

Om ontmoetingen beter voor te bereiden vragen onze ondersteuners verder door bij  

verzoeken om afspraken. Door de ‘vraag achter de vraag’ helder te maken wordt de klant 

in één keer met de juiste persoon in contact gebracht. 

 
Juridische procedures 

Door de keuze voor de informele aanpak bij de voorbereiding van besluitvorming en 

juridische procedures verschuift de focus van regel naar mogelijkheid. Er komt daardoor 

meer ruimte voor maatwerk, afhankelijk van de situatie. Om deze aanpak te stimuleren 

bieden we medewerkers van de gemeente trainingen gespreksvoering aan. Het actief 

uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis (mede vergemakkelijkt door het nieuwe 

social intranet) dragen hieraan bij. Ook gaan we vaker digitaal procederen, waardoor de 

afhandeling van procedures sneller verloopt. 
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Administratie 

Speerpunten binnen onze administratie zijn het gebruik van de generieke digitale 

infrastructuur (GDI), modernisering van het GBA, kanaalsturing en de ontwikkeling van het 

digitale loket, waardoor inwoners en ondernemers hun zaken gemakkelijk zelfstandig digitaal 

kunnen regelen bij de overheid. 

 
Huisvesting  

De publiekshal is na de verbouwing twee keer zo groot. Alle klantcontacten vinden voortaan 

hier plaats. Dat schept duidelijkheid voor onze klanten en stelt ons in staat hen gastvrij te 

ontvangen.  

 

Externe communicatie 

In 2017 gaan we sociale media nog meer inzetten om onze toegankelijkheid voor inwoners te 

vergroten. We gaan medewerkers van de gemeente bewust maken van de kansen van 

sociale media om in gesprek te komen met onze inwoners en andere stakeholders en we 

gaan experimenten met verschillende sociale media stimuleren en begeleiden. Inwoners 

kunnen zo laagdrempelig en via het kanaal van hun keuze met de gemeente in contact 

komen. 

Betere besluiten 

 

 

 

 

Informatie en privacy 

Goede informatiebeveiliging en het borgen van de privacy van onze klant in de processen 

zijn belangrijke voorwaarden om een betrouwbare overheid te kunnen zijn. In 2017 treffen we 

verdergaande maatregelen om de nieuwe systemen te beveiligen en ook om te 

waarborgen dat onze ICT operationeel blijft tijdens rampen of calamiteiten, zodat we ook 

dan onze klant van dienst blijven. 

 

Rechtmatigheidsverantwoording 

Door een wijziging in de gemeentewet is het college van B&W vanaf 2018 verplicht een 

rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Deze verklaring wordt nu 

nog door de accountant afgegeven. Die hoeft dat dan straks niet meer te doen. Wel nog 

moet de accountant aangeven of de rechtmatigheidsverklaring van het college getrouw is. 

In voorbereiding op deze wetswijziging gaan we in het besluitvormingsproces meer 

aandacht besteden aan rechtmatigheid. 

 

Train je collega 

Een andere manier waarop we de kwaliteit van besluiten gaan verhogen is door  

medewerkers te trainen. Onze juristen gaan in het kader van ‘train je collega’ juridische 

trainingen en workshops op maat aanbieden. Oplossingsgericht handelen staat hierbij 

centraal. 

Daarnaast gaan we schrijftrainingen geven aan de schrijvers van bestuurlijke stukken. Hierin 

wordt aandacht geschonken aan politieke en bestuurlijke sensitiviteit en leren schrijvers de 

zogenaamde BBT-formule toepassen (Belofte, Bewijs, Toonzetting).Voor de lezer van de 

stukken is het dan duidelijker welke ambitie of belofte met een advies of besluit wordt 

gediend en welke concrete resultaten verwacht mogen worden: wat gaan inwoners ervan 

merken? Door stukken op deze manier op te stellen dwingen we onszelf om de toegevoegde 

waarde voor onze inwoners centraal te stellen. 

 

Verordening Onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid 

In 2017 wordt onderzoek gedaan naar de wijze van budgetteren 
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12 Paragraaf verbonden partijen 

Algemeen 

Met ingang van de begroting 2017 is het vernieuwde Besluit Begroting & Verantwoording 

(BBV) van kracht.  Ten aanzien van de informatie over de verbonden partijen is het van 

belang dat de begroting en jaarstukken voldoende informatie bevatten zodat de raad zich 

bij de besluitvorming een goed oordeel kan vormen over de bijdrage van de verbonden 

partijen aan de te realiseren beleidsdoelstellingen en de financiële risico’s.  

 

Met ingang van deze begroting hebben wij bij de verschillende domeinen vermeld welke 

activiteiten de verschillende verbonden partijen verrichten die bijdragen aan de door de 

raad vastgestelde beleidsdoelen. Bij de verschillende verbonden partijen maken we daarom 

ook een verwijzing naar de betreffende doelstelling(en) zoals opgenomen bij de domeinen. 

 

Visie op verbonden partijen 

De gemeente Schagen heeft geen visiedocument vastgesteld op basis waarvan een 

afweging wordt gemaakt of we wel of wanneer we juist geen gebruik willen maken van een 

verbonden partijen voor het realiseren van beleid en welke soort type rechtspersoon (privaat- 

of publiekrechtelijk) wordt gebruikt en voor welk doel. In de praktijk wordt zal dit per situatie 

apart worden onderzocht en indien nodig aan de raad ter besluitvorming worden 

voorgelegd. 

 

Per 1 januari 2017 participeren wij in de volgende verbonden partijen: 

Nr. Naam Juridische vorm 

1 Gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland Gemeenschappelijke regeling 

2 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling 

3 GGD Hollands Noorden Gemeenschappelijke regeling 

4 Regionale Uitvoeringsdienst noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling 

5 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling 

6 Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap 

7 Houdstermaatschappij GKNH Naamloze Vennootschap 

8 Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) Naamloze Vennootschap 

9 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Naamloze Vennootschap 

10 Surplus Stichting 
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Gemeenschappelijke regelingen 
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Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland 
  

       

Openbaar belang 

(doel) 

De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale 

Werkvoorziening en participatiewet 
 

  

Vestigingsplaats Schagen 

  

Deelnemers Den Helder, Hollands Kroon en Schagen 

  

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 

Noord-Holland artikel 6 is de samenstelling van het algemeen bestuur 

geregeld. Per 25.000 inwoners mag een gemeente 1 lid benoemen. 

Schagen heeft 2 leden op een totaal van 7 leden. Vertegenwoordiging 

in het AB door wethouder B. Blonk. 

  

Raadsrapporteurs M. Sanders en W. van de Sande 

  

Financieel belang  

  

 Bijdrage 

2017 

Prognose 

resultaat 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2017) 

 5.107  50 50 0 0 

 Bedragen x € 1.000 

  

Risico's De risico's betreffen de gevolgen van de in 2015 ingevoerde 

Participatiewet, een lager uitstroomvolume als waar het Rijk mee rekent 

en het eventueel niet compenseren van salarisverhogingen door het Rijk. 

Het aandeel van Schagen bedraagt circa 32% in een eventueel 

financieel nadeel. 

  

Zienswijze De gemeente heeft geen zienswijze gegeven m.b.t. de begroting 2017 

van de GRGA en dit per brief kenbaar gemaakt aan het algemeen 

bestuur van de GRGA. 

  

Beleids- 

voornemens 

Voor 2017 verwachten we geen aanpassingen van het bestaand beleid. 

 
 

  

Kengetallen In de begroting 2017 is rekening gehouden met de volgende kengetallen 

(voor Schagen): 

Wsw-ers in dienst bij GR realisatie in Se: 159,95 

Begeleid werken realisatie in Se: 10,55 

Beschut werken realisatie in Se: 8,63 

 

  

Doelrealisatie De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid verzorgt voor 

de gemeente de werkgeversrol en tewerkstelling van mensen die onder 

de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het Beschut werken van de 
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Participatiewet vallen. 

Op grond van de wetgeving wordt de Wsw afgebouwd en is er nieuwe 

instroom van Beschut werken.  

Ontwikkelingen en doelstelling zijn aangegeven in onderdeel 4.1.4: 

Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten 

participeren naar vermogen. 

 

  

Webadres www.noorderkwartier.nl 
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Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
  

       

Openbaar belang 

(doel) 

Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de 

individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid 

van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De veiligheidsregio 

Noord- Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het 

beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we 

door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met 

andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers 

en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,  

Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. 

  

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In artikel 9 eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio NHN is geregeld dat  het algemeen bestuur beslist bij 

meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem 

van de voorzitter de doorslag. In artikel 9 lid 2 is geregeld dat ieder lid 

van het algemeen bestuur een aantal stemmen heeft afhankelijk van het 

aantal inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigd. Hierbij 

geldt de volgende sleutel: 1 stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, 2 

stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners etc. Peildatum voor het 

aantal inwoners is 1 januari van het jaar waarin de verkiezingen van de 

gemeenteraad plaatsvinden. Bij nieuw gevormde gemeenten als gevolg 

van herindeling, geldt als peildatum de datum van vaststelling van de 

nieuwe gemeente. Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M. 

van Kampen. 

  

Raadsrapporteurs J. Wiskerke en H. de Ruiter 

  

Financieel belang Als de opgenomen beleidsdoelen worden gehaald  binnen de 

bestaande begroting. 

  

 Bijdrage 

2017 

Prognose 

resultaat 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2017) 

 3.063 -28 2405 2395 185 208 

 Bedragen x € 1.000 

  

Risico's In de begroting 2017 van de veiligheidsregio is een risicoprofiel 

opgenomen met een totale reikwĳdte van €1.015.00,-. De ratio 

weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis 

van de aanwezig buffer € 1.345.000/€ 1.015.000*100%= 133%. Dit houdt in 

dat de veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te 

dragen. 
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Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2017 is met de vier gemeenten in de Kop 

van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 

raadscommissie Noordkop (RRN) van 2 juni 2016 behandeld. In de 

raadsvergadering van 21 juni 2016 heeft u besloten om de volgende 

zienswijze in te dienen: 

1. Akkoord te gaan met de begroting, aangezien deze een 

voldoende grondslag biedt voor de thans aan de Veiligheidsregio 

opgedragen taken; 

2. in te stemmen met opname in de begroting van de taakstellende 

bezuinigingsopgave; 

3. op te merken, dat ten aanzien van nieuwe ambities en de 

herstructurering van de huisvestingsstrategie overwogen moet 

worden of zij zich verhouden met de bezuinigingsopgave en te 

verenigen zijn met een kwalitatief goede uitvoering van het 

bestaande takenpakket. 

 

  

Beleids- 

voornemens 

Ons belangrijkste doel van de veiligheidsregio  blijft minder leed en 

schade. De komende jaren willen zij zich meer richten op het verkleinen 

van risico’s en focussen op preventie. In het beleidsplan laten ze zien dat 

ze hun doel willen bereiken door samen te werken. Niet alleen met 

gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en 

ondernemers. Samen gaan zij  aan de slag met voorkomen, 

voorbereiden, coördineren en hulpverlenen. De zes thema’s zijn: veiliger 

leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking 

tijdens crisis, goede hulpverlening om levens te redden en het 

tegengaan van maatschappelijke onrust.  

  

Kengetallen  Solvabiliteitsratio                     0,08 

 Netto schuldquote                    0,71 

 Structurele exploitatieruimte    1,5% 

 

Duiding kengetallen 

 Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger 

gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend 

lager wat wordt veroorzaakt door:   

 een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een 

restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten (zie 

paragraaf Weerstandsvermogen); 

 een omvangrijke lening portefeuille als gevolg van de 

overname van roerende en onroerende goederen van 

gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014. 

 Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager 

gekwantificeerd als voldoende. VR NHN voldoet aan deze norm. 

Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op 

structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en 

lasten zijn beperkt waardoor de ratio laag is. 

 

  

Doelrealisatie In juli 2016 is het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio 

vastgesteld. 

Hierin zijn de volgende speerpunten opgenomen: 

• Risicogerichtheid 

• Goede hulpverlening 
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• Professionele samenwerking 

• Vrijwilligheid en burgerparticipatie 

• Eigen verantwoordelijkheid burgers en bedrijven 

 

Deze speerpunten dragen bij aan resultaat 2.3 van het sociaal domein. 

 

  

Webadres www.vrnhn.nl 
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GGD Hollands Noorden 
  

       

Openbaar belang 

(doel) 

Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele 

gemeenten te boven gaan, voor gezondheid van de bevolking in het 

samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt 

en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-

Holland Noord. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 

Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel 

  

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

Hollands Noorden is in artikel 9 de stemverhouding geregeld. Hierbij geldt 

de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, twee 

stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners en zo voort. Op basis van 

de inwonersaantallen per 1 januari 2016 heeft Schagen 5 stemmen op 

een totaal van 74. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. 

Blonk. 

  

Raadsrapporteurs M. Sanders en M. Mulder 

  

Financieel belang De bijdrage 2017 betreft: 

 Algemeen € 815 duizend 

 0-4 jarigen en adolescenten € 546 duizend 

 OGGZ € 60 duizend 

 Huisvesting JGZ € 104 duizend 

 Veilig Thuis € 111 duizend 

 

Het negatieve resultaat voor 2017 vertaalt zich in een taakstellende 

bezuiniging voor de GGD 

 

  

 Bijdrage 

2017 

Prognose 

resultaat 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2017) 

 1.636 -77 478 478 0 0 

 Bedragen x € 1.000 

  

Risico's De risico’s bij de GGD betreffen de korting op de bijdrage Veilig Thuis, 

daling aantal kinderen, restant mobiliteitspool, de taakstellende sluitpost, 

terugloop aanvullende taken voor gemeenten, terugloop overige taken 

zoals inspectieziekten en hygiënezorg en de 

uitvoeringsprocessen/automatisering. Het totale risico wordt begroot op € 

650 duizend. Binnen de GGD is hier de algemene reserve ad € 478 

duizend beschikbaar als weerstandsvermogen. Het restant ad € 172 

duizend blijft dan een risico voor de deelnemende gemeenten. Het 
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aandeel voor de gemeente Schagen bedraagt circa 7% (€ 12 duizend). 

  

Zienswijze Schagen heeft een positieve zienswijze afgegeven op de begroting 2017 

en de GGD geadviseerd om uiterlijk in het derde kwartaal 2016 de 

taakstellende sluitpost zichtbaar te maken in de meerjarenbegroting. 

  

Beleids- 

voornemens 

De veranderingen in de samenleving maken dat de GGD ook verandert. 

Daarom heeft de GGD de volgende speerpunten benoemd:  

-  We sluiten aan bij de behoefte van onze klanten 

De dienstverlening zal meer en meer aangepast worden naar de vraag 

van de burger en ook de wijze van aanbieden van de dienstverlening. 

-  De GGD heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen 

Niet iedereen is even goed in staat om regie op de eigen gezondheid te 

voeren. Daarom richt de GGD zich extra op kwetsbare groepen. 

- De GGD transformeert 

Flexibilisering is de komende jaren op velerlei gebied noodzakelijk om 

mee te bewegen in de moderne opvattingen over dienstverlening aan 

burgers, opdrachtgevers en partners. 

- Meer aandacht voor preventie 

Algemeen uitgangspunt voor de GGD is om preventie nadrukkelijk een 

plek te geven door vroegtijdig gezondheidsproblematiek te 

onderkennen en tijdig te interveniëren om daarmee hoge vervolgkosten 

te voorkomen of te beperken. 

 

Ambities hierbij zijn o.a. 

- Flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg 

- 24/7 bereikbaarheid en inzetbaarheid 

- Crisisinterventie bij Veilig Thuis 

- Meer aandacht voor preventie bij kinderen en ouderen  

- Door ontwikkelen van de Gezondheidsatlas NHN 

- Borgen preventieve gezondheidszorg vluchtelingen. 

 

  

Kengetallen Wij willen voor de kengetallen verwijzen naar de gezondheidsatlas die u 

kunt vinden op de website van de GGD.  

  

Doelrealisatie De GGD draagt bij aan de doelstellingen binnen het sociaal domein 

(met name de resultaten 1.1 en 1.2, 3.1 en 3.2 en 3.3) 

Taken hierbij zijn:  

- Kennis hebben en informatie geven over de gezondheid van de 

inwoners,  

- het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op 

alle burgers),  

- uitvoering van infectieziektebestrijding en  

- uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid.  

 

Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het 

‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook 

vangnettaken voor de gemeenten uit. 

  

Webadres www.ggdhollandsnoorden.nl 
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Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
  

       

Openbaar belang 

(doel) 

Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken op het 

gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor minimaal 

de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde overheden 

(inclusief OM, politie, waterschappen). Deze taken betreffen in elk geval 

taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, en de taken 

op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op 

grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht genoemde wetten. 

  

Vestigingsplaats Hoorn 

  

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 

Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie 

Noord-Holland. 

  

Structuur Algemeen bestuur (18 leden), dagelijks bestuur (4 leden) en een 

voorzitter. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In artikel 13, eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling 

RUD NHN is geregeld dat elk lid van het Algemeen bestuur (AB) in de 

vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. De stemverdeling is 

gebaseerd op een combinatie van in te brengen budget en 

inwoneraantal. oor het aantal stemmen per gemeente wordt de 

volgende formule toegepast: 

 

[(In te brengen budget gemeente/in te brengen budget alle 

gemeenten) + (Aantal inwoners gemeente/aantal inwoners alle 

gemeenten)]/2*(100-stemmen provincie /100) 

 

Als gevolg van de mandatering van de VTH taken aan de RUD NHN door 

de provincie Noord-Holland Noord is het aantal stemmen van de 

provincie Noord-Holland toegenomen. Vanaf 1 juli 2016 is de 

stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het Algemeen bestuur 

als volgt verdeeld: 

- Regio Kop van Noord-Holland        23 stemmen 

- Regio West-Friesland                     26 stemmen 

- Regio Alkmaar                                28 stemmen 

- Provincie Noord-Holland                 23 stemmen 

 

Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 51 van 

de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. 

Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. Blonk. 

 

Binnen het totaal van de 23 stemmen van de Kop van Noord-Holland 

heeft de gemeente Schagen er 7. 

 

  

Raadsrapporteurs  B. Glashouwer en R. Helvrich 
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Financieel belang Het gaat in 2017 om twee aparte begrotingen. De reguliere begroting 

voor het uitvoeren van de milieutaken en de nieuwe begroting voor de 

zogenaamde provinciale plustaken van de provincie Noord-Holland. Bij 

het laatste gaat het om de groene taken, bodemvergunningverlening, 

verkeer/vaarwegen en zwemwaterlocaties. 

 

Op de begroting 2017 heeft de RUD NHN een indexering van de baten 

van 1,9% toegepast, zoals vastgelegd in de uitgangspunten en het 

besluit van het AB van 9 maart 2016 (met als uitgangspunt 2,2% voor het 

loondeel en 1,3% voor het prijsdeel). Voor de lasten in deze begroting 

heeft de RUD gerekend met een werkelijke indexering 2,9 % voor de 

loonkosten en 1,3 % voor de prijs voor wat betreft de uitvoeringstaken, 

wat een verschil oplevert dat binnen de RUD begroting wordt opgelost. 

 

Het lumpsum bedrag aan de RUD van 1,1 miljoen bevat ook een klein 

deel voor projecten. 

 

  

 Bijdrage 

2017 

Prognose 

resultaat 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2017) 

 1.110 243 n.b. 695 n.b. 400 

 Bedragen x € 1.000 

  

Risico's De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een 

inventarisatie en waardering van de risico’s, zoals vastgesteld in de Nota 

weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. De totaal benodigde weerstandscapaciteit wordt 

becijferd op € 450 duizend. Uitgaande van de toevoeging in de 

algemene reserve van het gerealiseerde resultaat 2015 ad € 39 duizend 

(na vaststelling AB 13 juli 2016) en het geraamde positieve  resultaat voor 

2017 van € 243 duizend heeft de RUD NHN in totaal € 282 duizend aan 

middelen om een deel van het risico op te vangen. Er resteert dan nog € 

168 duizend dat door de deelnemers moet worden opgevangen. Voor 

Schagen komt dit deel op € 12 duizend. Dit bedrag maakt deel uit van 

onze eigen berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

  

Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2017 is met de vier gemeenten in de Kop 

van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 

raadscommissie Noordkop (RRN) van 2 juni 2016 te behandeld. In de 

raadsvergadering van 21 juni 2016 heeft u besloten om de volgende 

zienswijzen in te dienen: 

 

1. De op basis van het BBV verplichte prognose balans beperkt zich 

tot het jaar 2017. Dit moet volgens de richtlijnen een meerjarige 

prognose zijn.  

2. Op pagina 31 wordt een overzicht gegeven van de compensatie 

per deelnemer voor het jaar 2017. Het zou daarmee voor de 

hand liggen dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de te 

betalen bijdrage voor het jaar 2017.  

3. Het is wenselijk dat er een specificatie komt van de opbouw van 

de nieuwe lumpsum-bijdrage per 1-1-2017. 

 

Wat heeft de RUD er mee gedaan? 
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1. Het nieuwe Besluit Begroting & Verantwoording is voor 

gemeenten verplicht met ingang van de begroting 2017. Voor 

gemeenschappelijke regeling  geldt deze verplichting pas met 

ingang van de begroting 2018. Wel heeft de RUD NHN een 

prognosebalans voor het jaar 2017 opgenomen. 

2. In het bedrijfsplan van de RUD NHN  wordt uitgegaan van 

gelijkblijvende lumpsumbijdrage gedurende de eerste jaren van 

de RUD NHN. De terugbetaling betreft de oprichtingskosten die 

volgens een andere verdeelsleutel worden terugbetaald. Het zijn 

in die zin gescheiden geldstromen. Ten aanzien van de 

terugbetaling hanteert de RUD NHN het uitgangspunt dat dit geld 

eerst moet worden verdiend gedurende het jaar en pas daarna 

voor uitkering in aanmerking komt. 

3. De RUD NHN verwijst naar de reactie onder punt 2. 

  

Beleids- 

voornemens 

De doelstellingen in deze begroting 2017 zijn concreet. Ze zijn gericht op 

kwaliteit van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde 

termijnen. Inzet is het uitvoeren van de taken met minimaal dezelfde 

kwaliteit, met minder inzet. 

  

Kengetallen Product Prestatie regulering 

 Vergunningen en besluiten 95% van de vergunningen en besluiten 

die worden afgegeven, worden niet vernietigd in een juridische 

procedure, tenzij sprake is van een experimenteersituatie waarin 

het risico wordt genomen dat de vergunning wordt vernietigd. 

Vergunningen en besluiten worden tijdig afgegeven en 

genomen, conform de wettelijke geldende termijnen. 

 

Prestatie indicator Toezicht en handhaving 

 Toezicht: 100% van het VTH-uitvoeringsprogramma wordt 

uitgevoerd. Ons toezicht wordt kwalitatief verbeterd d.m.v. 

digitale checklists. 

 Handhaving: 75% van het aantal uitgevoerde controles voldoet 

bij de eerste controle of bij de eerste her-controle aan de 

gestelde regels. Alle beschikkingen worden afgegeven zonder 

dat er een ingebrekestelling plaatsvindt wegens 

termijnoverschrijding. 

 Klachten: 95% van de klachten is binnen twee weken behandeld. 

 Juridisch 95% van de door juristen, op basis van aangeleverde 

rapportages, opgestelde handhavingsbeschikkingen voldoet aan 

de geldende wet- en regelgeving en zijn opgesteld met 

inachtneming van recente jurisprudentie. 

 

Prestatie-indicatoren Specialisme en Advies 

 Adviezen Minimaal 90% van de adviezen wordt tijdig verstrekt. 

 Adviezen 100% van de adviezen voldoet aan de kwaliteitseisen. 

 Projecten 100% van de projecten wordt uitgevoerd volgens de 

vastgelegde afspraken. 

 

  

Doelrealisatie In de Kadernota RUD NHN zijn ontwikkelingen binnen de taakuitvoering 

2017 benoemd. Belangrijk voor 2017 is het onderzoek naar de voordelen 

en nadelen van output-gerichte financiering en de keuze daarin. 

Daarnaast het integrale onderzoek naar het meer of minder uitvoeren 

van milieutaken van de deelnemers en het onderzoek naar de 

integraliteit in het kader van de Omgevingswet. De aandachtsgebieden 
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voor 2017 liggen vooral op de taakvelden asbest, duurzame energie en 

ketentoezicht. 

  

Webadres www.rudnhn.nl 
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Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
  

       

Openbaar belang 

(doel) 

Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en 

regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo 

breed mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op een 

zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, 

Castricum, Heiloo en Texel. 

  

Structuur Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

In artikel 9 van de regeling is opgenomen dat Ieder lid van het algemeen 

bestuur een aantal stemmen afhankelijk heeft op basis van het aantal 

inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigt. Hierbij geldt de 

volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000, twee stemmen 

voor gemeenten tot 20.000, drie stemmen voor gemeenten tot 30.000 

inwoners enzovoort. De gemeente Schagen komt hiermee op 5 

stemmen. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. Blonk. 

  

Raadsrapporteurs  B. Glashouwer 

  

Financieel belang De bijdrage komt voor de gemeente Schagen uit op € 3,50 per inwoner. 

Ten opzichte van 2016 gaat onze bijdrage met € 13 duizend omhoog als 

gevolg van extra benodigde middelen ten behoeve van het E-depot en 

de inspectietaken. Daarnaast is rekening gehouden met een indexatie 

van 1,9%. 

In de berekening van het geprognosticeerde resultaat wordt rekening 

gehouden met een onttrekking aan de reserves van € 16 duizend. 

De begroting van bevat geen balans met gegevens voor het Eigen- en 

Vreemd vermogen. 

  

 Bijdrage 

2017 

Prognose 

resultaat 

Eigen 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Eigen 

vermogen 

(31-12-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(01-01-

2017) 

Vreemd 

vermogen 

(31-12-

2017) 

 179  n.b. n.b. n.b. n.b. 

 Bedragen x € 1.000 

  

Risico's In totaal bedraagt het risico € 95 duizend.  Rekening houdend met een 

verwachte stand van de Algemene Reserve per eind 2016 van € 25 

duizend, resteert er een risico van € 70 duizend voor deelnemers. 

aanwezig is. Voor de gemeente Schagen komt dit deel op € 6 duizend 

dat onderdeel zal moeten uitmaken van ons eigen 

weerstandsvermogen. 

  

Zienswijze De raad heeft voor de begroting 2017 de volgende zienswijzen kenbaar 

gemaakt. 

 De programmabegroting voldoet niet volledig aan de richtlijnen 

van het Besluit Begroting en Verantwoording. Zo ontbreekt in de 
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gepresenteerde begroting de meerjarige prognosebalans en 

wordt beperkt invulling gegeven aan de W-vragen. 

 De begroting bevat geen beleidsmatige informatie die 

herleidbaar is naar de individuele deelnemers. Daardoor kan niet 

optimaal gebruik worden gemaakt van de sturende rol die het AB 

heeft. 

 Het meerjarenperspectief op pagina 20 is niet sluitend. 

 De begroting bevat geen meerjarig investeringsoverzicht. 

 De begroting bevat geen berekening van het EMU-saldo en 

vertaling daarvan naar de deelnemers. 

 

Wat heeft het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar er mee gedaan? 

In de zienswijzen wordt onder meer gewezen dat er informatie ontbreekt 

die volgens het BBV wel opgenomen zouden moeten worden in 

jaarstukken en begrotingen. Een deel hiervan is te verklaren door het feit 

dat voor de GR-en de nieuwe BBV-regels pas een jaar later ingaan. Ze 

gelden voor de gemeente dus nu al wel, maar bij het opstellen van de 

stukken van het RHCA waren dit jaar nog de oude BBV-regels geldig. Dat 

geldt onder meer voor de meerjarige prognosebalans. Verder is er vorig 

jaar in het algemeen bestuur van het RHCA besproken wat er wel en niet 

in de stukken opgenomen moet worden, en daar is besloten dat 

gehouden wordt aan de in de BBV vereiste onderdelen. Dat is de reden 

dat bijvoorbeeld een meerjarig investeringsoverzicht of een berekening 

EMU-saldo niet opgenomen is.  

Daarnaast is er de algemene opmerking dat de gegeven informatie 

summier is en dat de informatie niet te herleiden is naar individuele 

gemeenten. Dit zou tot gevolg hebben dat het Algemeen Bestuur niet 

optimaal gebruik kan maken van de controlerende rol. Indien het 

Algemeen Bestuur aan kan geven op welke punten de informatie 

uitgesplitst of aangevuld moet worden, kan bekeken worden wat de 

mogelijkheden zijn om informatie toe te voegen of uit te splitsen. 

Vanwege de efficiency is de wens om dit ook echt te beperken tot die 

informatie die voor het werk van het algemeen bestuur relevant is. 

 

  

Beleids- 

voornemens 

De toekomst van het papieren archief is met het nieuwe depot geregeld, 

maar het volgende vraagstuk dient zich aan: wat te doen met de 

digitale documenten, nu de gemeenten zo veel als mogelijk digitaal 

gaan werken? Het antwoord is gelegen in het implementeren van een e-

depot. Om deze implementatie voor te bereiden en uit te voeren zal een 

organisatieaanpassing noodzakelijk zijn. Hierbij zullen ook de 

veranderingen in de archiefinspectie meegenomen worden. Tot en met 

2016 kon de organisatieaanpassing gefinancierd worden vanuit de 

bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling die in de 

resultaatsbestemming over 2013 voorgesteld is. Vanaf 2017 is 

aanvullende financiering nodig, zoals is opgenomen in deze begroting 

en de meerjarenbegroting. 

  

Kengetallen  ØFormatieplaatsen RHCA per 10.000 inwoners: 0,34, landelijk 

gemiddelde: 0,51* 

 ØBijdrage per inwoner RHCA: ruim 20% lager dan het landelijk 

gemiddelde)*. 

 

* Benchmark archiefdiensten 2014,Oudenbosch 2014. 
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Doelrealisatie Deze gemeenschappelijke regeling faciliteert ons bij het realiseren van 

doelstelling 5 uit de meerjarenvisie 2014-2018 kunnen nemen (5. Inwoners 

van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele 

activiteiten, erfgoed en evenementen). 

  

Webadres www.regionaalarchiefalkmaar.nl 
 

Overige verbonden partijen 
  

http://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/
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NV Bank Nederlandse Gemeenten 
  

     

Openbaar belang 

(doel) 

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 

maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG "bankier ten 

dienste van overheden", zoals gemeenten, provincies, 

gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden 

verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, 

openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo 

goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank 

toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse 

publieke sector. 

  

Vestigingsplaats Den Haag 

  

Deelnemers De Staat (50%), gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 

  

Structuur NV, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directie en staf, 

aandeelhouders. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

Totaal aantal aandelen 55.690.720. De gemeente Schagen heeft 55.497 

aandelen (0,1%). 
 

  

Financieel belang  Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is 

op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord 

worden in de jaren dat ze ontvangen worden. Voor 2017 ramen we een 

opbrengst van € 56 duizend. 

  

 Bijdrage 2017   

 Bedrag x € 1.000  

  

Risico's Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend. 

  

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het 

domein Burger en bestuur. 

  

Webadres www.bngbank.nl 
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NV Houdstermaatschappij GKNH 
  

     

Openbaar belang 

(doel) 

In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad in het gasbedrijf 

Kop van Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht in 

de NV Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de gemeente 

recht op dividend dat wordt uitgekeerd door Alliander NV.  

  

Vestigingsplaats Twisk 

  

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, 

Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, 

Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. 

  

Structuur NV, directie, Raad van Commissarissen, Algemene vergadering van 

Aandeelhouders 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

De gemeente Schagen bezit 393 (8%) aandelen op een totaal van 4.646 

aandelen. 
 

  

Financieel belang De gemeente levert geen financiële bijdrage. 

  

 Bijdrage 2017   

 Bedrag x € 1.000  

  

Risico's Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend. 

  

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het 

domein Burger en bestuur. 

  

Webadres www.alliander.com/nl 
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NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) 
  

     

Openbaar belang 

(doel) 

De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en 

waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Het doel van de 

huisvuilcentrale is bij te dragen aan een duurzame samenleving en 

gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen bij het behalen 

van hun milieu- en klimaatdoelstellingen. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers 46 gemeenten en 6 waterschappen 

  

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur en steakholders 

(aandeelhouders). 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

De gemeente Schagen is aandeelhouder in de NV. Van 2.914 aandelen 

A heeft Schagen 72 aandelen in zijn bezit. Dit betekent een bestuurlijk 

belang van 0,024% 

  

Financieel belang Er is geen informatie beschikbaar voor het jaar 2017. De laatste bekende 

gegevens komen uit het jaarverslag 2015. Uit dit verslag blijkt het eigen 

vermogen per 31-12-2015 € 82 miljoen te bedragen.  

  

 Bijdrage 2017 3.461  

 Bedrag x € 1.000  

  

Risico's Een aanwezig financieel risico zit in het feit dat HVC is opgericht zonder 

eigen vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de 

aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar garant te staan voor de 

investeringen die de HVC doet. Juist deze constructie stelt de HVC in  

staat om tegen gunstige voorwaarden leningen te kunnen afsluiten, 

waarmee investeringen worden gedaan waarvan de meerwaarde 

(energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. Het 

financieel meerjarenperspectief van HVC geeft de aandeelhouders het 

vertrouwen dat de hoofdelijke garantstelling binnen afzienbare termijn 

(uiterlijk 2024) tot het verleden kan behoren. De 

aandeelhoudersvergadering stemde in met het voorstel van de raad van 

commissarissen om - ondanks het gunstige perspectief - de komende 

jaren extra in te zetten op financiële onafhankelijkheid door in elk geval 

tot 2020 alle nettoresultaten jaarlijks aan het eigen vermogen toe te 

voegen. Dit blijft overigens een besluit dat elk jaar separaat voorgelegd 

zal worden, waarmee keuzemogelijkheden open blijven. De toezegging 

van de directie dat de HVC d.m.v. een extra efficiency-slag een extra 

duit in het zakje doet, werd met instemming ontvangen. Uitgangspunt 

daarbij is dat bezuinigingen binnen het bedrijf niet mogen leiden tot 

inboeten op de kwaliteit van de dienstverlening. 

  

Doelrealisatie HVC is een nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. HVC 

houdt zich namens haar aandeelhouders bezig met afvalbeheer, 

hergebruik van grondstoffen en duurzame energie. Ook voor de 

gemeente Schagen voert HVC bovengenoemde activiteiten uit. 

Kernactiviteit van HVC is het bereiken van een goede en betrouwbare 
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inzameling, verwerking en verhandeling van (huishoudelijke) afval c.q. 

grondstoffen door HVC, dit tegen concurrerend tarief een en ander 

binnen het evenwicht van de zogenaamde afvaldriehoek: 

milieu(doelstelling), service(niveau) en kosten(aspect). De huidige 

dienstverleningsovereenkomst (2007-2017) komt na 31 maart 2017 van 

rechtswege te vervallen. Het ligt in de bedoeling om een nieuwe DVO 

tussen Gemeente Schagen en HVC af te sluiten, wederom met een 

looptijd van 10 jaar. 

  

Webadres www.hvcgroep.nl 

 
 

  

file:///C:/Users/ronaldb/AppData/Local/Temp/www.hvcgroep.nl
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Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
  

     

Openbaar belang 

(doel) 

Het doel van de regionale economische samenwerking in Noord-Holland 

Noord is economische structuurversterking, behoud en uitbreiding van 

het bedrijfsleven en werkgelegenheid. Schagen heeft baat bij een 

goede en effectieve samenwerking met de provincie en de andere 

gemeenten op het schaalniveau van Noord-Holland Noord met als doel 

de gewenste regionaal economische ontwikkeling te realiseren met een 

focus op de vijf economische clusters. 

  

Vestigingsplaats Alkmaar 

  

Deelnemers Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een 

uitvoeringsorganisatie van 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en 

Provincie Noord-Holland. 

  

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur en steakholders 

(aandeelhouders). 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

Van de 250.000 aandelen heeft de gemeente Schagen er 3.000. 
 

  

Financieel belang Jaarlijks in de vorm van een subsidie. Voor de gemeente Schagen wordt 

de bijdrage geraamd op € 90 duizend exclusief BTW. 

  

 Bijdrage 2017 90  

 Bedrag x € 1.000  

  

Risico's Uit het financieel verslag van 2015 valt te lezen dat er er ten aanzien van 

claims en risico's de volgende zaken worden benoemd: 

·Verplichtingen NHN Vastgoed BV die voorvloeien uit de samenwerking in 

de VOF Bedrijventerrein Zuid. 

·Distriport. 

 

Er is op dit moment geen verdere informatie bekend in hoeverre dit 

eventueel negatief doorwerkt naar de deelnemers. 

 

  

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert onze gemeente een bijdrage aan resultaat 

1.6 van het economisch domein (Wij werken regionaal samen om de 

economische toekomst van de regio te versterken). 

  

Webadres www.nhn.nl 

 
 

  

file:///C:/Users/ronaldb/AppData/Local/Temp/www.nhn.nl
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Surplus 
  

     

Openbaar belang 

(doel) 

Het doel van de stichting is te komen tot bestuurlijke schaalvergroting op 

het gebied van bestuur, management en ondersteuning en het geven 

van meerwaarde voor de scholen c.q. het onderwijsveld. 
 

  

Vestigingsplaats Schagen 

  

Deelnemers De gemeente Schagen en Hollands Kroon. 

  

Structuur Surplus is een stichting. 

  

Bestuurlijk belang 

(zeggenschap) 

Er is geen sprake van directe bestuurlijke participatie. De gemeenteraad 

besluit wel tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht die 

namens de gemeente het toezicht uitvoeren. De voordracht van de 

leden verzorgt Surplus. De overheid moet van rechtswege een 

meerderheidsbelang in de raad van toezicht hebben. De gemeente 

houdt extern toezicht. 

  

Financieel belang Er is geen sprake van een financiële participatie. 

  

 Bijdrage 2017   

 Bedrag x € 1.000  

  

Risico's In geval van een faillissement bestaat de wettelijk vastgelegde plicht om 

te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs en dus de kosten die daar 

uit voort kunnen vloeien. 

Het aantal leerlingen neemt af en daarmee de Rijksfinanciering. Om 

exploitatieproblemen en eventueel druk op de kwaliteit van het 

onderwijs in de toekomst te voorkomen, onderzoekt Surplus 

samenwerkingsmogelijkheden en vormen.  

 

  

Doelrealisatie Surplus levert samen met andere schoolbesturen primair onderwijs een 

bijdrage aan het realiseren van doelstelling 1 van het Sociaal domein. 

Met dien verstande, dat zij het openbare onderwijs voor de gemeente 

verzorgen. 

  

Webadres www.stichtingsurplus.nl 

 
 

  

file:///C:/Users/ronaldb/AppData/Local/Temp/www.stichtingsurplus.nl


140 

13 Paragraaf grondbeleid 
Nota Grondbeleid tot en met 2016 

Tot 2017 werkten wij met de Nota Grondbeleid. De opgenomen keuzetabel gaf aan welk 

type grondbeleid het beste geschikt was voor een bepaalde beleidsdoelstelling. Zoals 

ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en 

economische structuur. Het beleid was voor de gehele gemeente gelijk. Ook gaf de Nota 

Grondbeleid richtlijnen voor de financiële gevolgen van bepaalde ontwikkelingen. 

 

Vastgoedbeleid/Kernenbeleid vanaf 2017 

In 2016 hebben wij het Grondbeleid aangepast. Van reageren op ontwikkelingen (vanuit de 

markt) is het nu een Vastgoedbeleid/Kernenbeleid dat strategische keuzes maakt om 

toekomstige ontwikkelingen te beïnvloeden. Anders gezegd, van reageren en beheersen 

naar sturen en plannen. De nieuwe nota geeft geen algemeen beleid voor de gehele 

gemeente, maar een beleid specifiek voor elke afzonderlijke kern om de strategische 

beleidsdoelstellingen te behalen.  

 

Het Vastgoedbeleid is gebaseerd op analyses van demografische ontwikkeling, 

bedrijfsmatige ontwikkeling, de combinatie van het aantal banen en het inkomen, de aan- 

en verkoopcijfers van woningen, de WOZ-ontwikkeling en de leefbaarheid. Op basis van 

deze gegevens maakten wij een prognose van de ontwikkeling van de kern als wij niet 

ingrijpen. Vervolgens hebben wij voor iedere kern gekeken of wij deze ontwikkeling willen 

beïnvloeden. Zo ja, op welke wijze wij dit kunnen doen, bijvoorbeeld door strategische 

aankopen of het strategisch inzetten van onze gronden en gebouwen. Dit laatste hebben wij 

opgenomen in ons strategisch verkoopplan. 

 

Strategisch verkoopplan 

Voor het opstellen van ons strategisch verkoopplan inventariseerden wij wat wij in eigendom 

hebben, wat dit (meerjarig) kost en oplevert, wat de mogelijke verkoopwaarde is en hoe wij 

dit op een strategische wijze kunnen verkopen of exploiteren. Dit alles voor het behalen van 

de doelstellingen uit het Vastgoedbeleid.  

 

Tafelzilver en fonds grondbedrijf 

In de meerjarenbegroting 2014-2018 is opgenomen dat wij tot 2020 voor € 6,2 miljoen aan 

'tafelzilver' (vastgoed in gemeentelijk eigendom) moeten verkopen voor het afboeken van 

oude investeringen, waarvan € 1,2 miljoen het zogeheten 'herenakkoord' betrof. Op dit 

moment hebben wij voor ruim 3 miljoen gronden en gebouwen verkocht. Dit is bijgeschreven 

bij de doelstelling tafelzilver. 

 

Van de 1,2 miljoen van het 'herenakkoord' is 6 ton bijgeschreven bij het Fonds grondbedrijf. 

Vanuit dit fonds kunnen wij: 

 negatieve exploitaties opvangen (momenteel alleen Lagedijk); 

 strategische gronden en gebouwen aankopen; 

 investeringen doen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het 

Vastgoedbeleid. 

 

Opbrengstenstijging 

In de meerjarenbegroting 2014-2018 is ook opgenomen dat het dekken van 1 miljoen euro 

deels wordt gerealiseerd door de stijging van inkomsten uit onder andere huren en pachten. 

Naast het verkopen van de gronden en gebouwen voor het tafelzilver en het Fonds 

grondbedrijf zullen wij de huren en pachten actualiseren zodat deze bijdragen aan deze 

doelstelling. 

 

Voortgangsrapportage 
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In de voortgangsrapportage hebben wij tot nu toe alleen een overzicht gegeven van de 

(financiële) stand van zaken van de gemeentelijke exploitaties. Vanaf 2017 zullen wij in de 

voortgangsrapportage ook inzicht geven in het resultaat van het Vastgoedbeleid inclusief 

het Verkoopplan en de voortgang van de verkoop van het tafelzilver. 

  

Op dit moment hebben wij onderstaande gronden in exploitatie: 

Exploitatie    Fase 

Structuurvisie Petten   Realisatiefase 

Schagen Nes Noord   Realisatiefase 

Warmenhuizen centrum fase 2 Ontwerpfase 

't Zand Noord    Definitiefase 

Schagen bedrijventerrein Lagedijk Realisatiefase 

 

Bovenstaande exploitaties leveren gezamenlijk naar verwachting een positief resultaat op 

van € 1,6 miljoen.  

 

Reserves in relatie tot risico's 

Door de verkoop van bedrijventerrein Kolksluis valt de bijbehorende voorziening vrij. De 

hoogte hiervan was € 486.194,-. Tevens hebben wij winst gemaakt op deze exploitatie, die 

ten gunste is gebracht van het tafelzilver. 

In de exploitatie van bedrijventerrein Lagedijk hadden wij tot nu toe geen rekening 

gehouden met de kosten voor het woonrijp maken. Daarnaast hebben wij de verkoopprijs 

verlaagd. Op basis van het BBV mogen wij de exploitatie nog maar voor 10 jaar 

doorrekenen. Omdat wij dit bedrijventerrein binnen 10 jaar verwachten te verkopen, hebben 

wij de voorziening voor Lagedijk alleen verhoogd met de kosten voor woonrijp maken. De 

kosten hiervoor zijn maximaal € 4 ton en worden betaald uit het Fonds grondbedrijf.  

Voor de exploitatie 't Zand noord zijn geen wijzigingen. 

 

De voorzieningen zijn toereikend voor het huidig risico en zien er nu als volgt uit: 

Plan 
Boekwaarde  

per 1-1-2017 

Voorziening 

per 1-1-2017 

Woningbouwplan 't Zand Noord 526 303 

Bedrijventerrein Lagedijk 6.748 1.265 

Totaal 7.274 1.568 
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14  Overige bijlagen 
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Prognosebalans 
 

 Vanuit het Besluit Begroting & Verantwoording is de prognosebalans een verplicht 

onderdeel geworden van de begroting. Deze verplichting is vooral ingegeven met het 

oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo. 

 

Prognose balans (bedragen x € 1.000,-) 

       

  begroting raming raming raming 

ACTIVA 2017 2018 2019 2020 

          

Ia    Immateriële vaste activa         

Ib    Materiële vaste activa 100.560 98.326 93.757 89.469 

Ic    Financiële vaste activa 20.917 20.008 19.099 18.190 

          

II     Vlottende activa 29.165 29.165 29.165 29.165 

          

Totaal activa 150.642 147.499 142.021 136.823 

       

       

  begroting raming raming raming 

PASSIVA 2017 2018 2019 2020 

          

III  Eigen vermogen         

 - Algemene reserve (Buffer) 2.466 2.367 2.268 2.268 

 - Overige bestemmingsreserves 35.286 31.978 31.077 29.736 

          

      Totaal eigen vermogen 37.752 34.345 33.345 32.004 

          

IV   Voorzieningen 2.094 1.795 2.695 4.931 

          

V    Vaste schulden 54.322 50.316 46.310 42.304 

          

VI   Vlottende passiva 56.474 61.043 59.672 57.584 

          

Totaal passiva 150.642 147.499 142.021 136.823 

          

 

Toelichting: 

 Uit de prognosebalans blijkt vooral een afname van het eigen vermogen. Dit is in 

overeenstemming met het verloopoverzicht reserves en voorzieningen die wij ook als 

bijlage hebben toegevoegd. De vermindering wordt o.a. veroorzaakt door: de 

bijdragen aan "de Kop werkt", investeringen in de buitenruimte maar ook 

onttrekkingen ter compensatie van structurele afschrijvingslasten. 
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 Ter dekking van meerjarige financieringstekorten gaan we in de balans uit van het 

inzetten van kort geld in de vorm van kasgeldleningen. Afhankelijk van de rente 

ontwikkelingen zal dit op enig moment kunnen leiden tot het omzetten hiervan naar 

leningen voor een langere duur. Zie onderdeel V en VI van de prognosebalans. 
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Overzicht incidentele baten en lasten 
     

     

     

     

Incidentele baten 2017 2018 2019 2020 

Reserve frictiekosten fusie; huisvesting        66.000         66.000    

Reserve frictiekosten fusie; organisatieontwikkeling      150.000       150.000    

Reserve bewegen naar de klant      400.000     

Algemene reserve, milieu actualisatie bodemkaart        13.000     

Algemene reserve, waterrecreatie        24.000     

Algemene reserve, verblijfsrecreatie        10.000     

Algemene reserve, routes uitvoeringsplan        28.000     

Algemene reserve, kust uitwerking strandbeleid        80.000     

Algemene reserve, invoering omgevingswet      200.000       100.000   100.000   

Vth voldoen aan kwaliteitseisen, onderbrengen bij 

bouwleges        25.000     

Reserve onderhoud buitenruimte, beleidsontwikkeling 

groen,klimaat etc.        90.000     

Reserve onderhoud buitenruimte, Hoep centrum 

woonrijpmaken      150.000     

Reserve innovatie zorgaanbieders, integrale aanpak 

jeugdgroepen      105.600     

Vergoeding Rijk eerstejaarsopvang, integratie, 

participatie 118 statushouders      354.000     

Rijk, doeluitkering Gezond in de Stad        20.000     

Reserve milieubeleid; klimaatprogramma      100.000       100.000   100.000   

Reserve de kop werkt  1.850.000    1.850.000    

     

  3.665.600   2.266.000   200.000       -    

     

Incidentele lasten 2017 2018 2019 2020 

Huisvestingskosten fusie        66.000         66.000    

Organisatieontwikkeling      150.000       150.000    

Programma bewegen naar de klant      400.000     

Regionale samenwerking, lobbyist (Energy & Health 

Campus)        85.000         85.000    

Beleidsontwikkeling groen, klimaat en duurzaamheid, 

water        90.000     

Hoep centrum, woonrijpmaken      150.000     

Milieu, actualisatie bodemkaart        13.000     

Waterrecreatie, vervolg uitvoeringsprogramma        24.000     

Verblijfsrecreatie, bijdrage aan regionaal programma        10.000     

Routes, uitvoerignsplan        28.000     

Kust, uitwerking strandbeleid (bebording/verlichting)        80.000     

Invoering omgevingswet      200.000       100.000   100.000       
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Wet Vergunning Toezicht en Handhaving (Vth)        25.000     

Integrale aanpak jeugdgroepen      105.600     

Kosten eerstejaarsopvang, integratie, participatie 118 

statushouders      354.000     

Project Gezond in de Stad        20.000     

Klimaatprogramma      100.000       100.000   100.000   

Bijdrage aan De kop werkt  1.850.000   1.850.000    

     

  3.750.600   2.351.000   200.000       -    
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Verloopoverzicht reserves en voorzieningen 
(bedragen x € 1.000)      saldo per 31-12 

Naam reserve/voorziening prognose prognose prognose prognose 

  2017 2018 2019 2020 

          

Reserves         

Algemene reserve  2.466 2.367 2.268 2.268 

Reserve gemeentehuis TH & Sgb  1.878 1.752 1.626 1.500 

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 1.109 1.033 1.271 1.164 

Reserve gebouwen basisonderwijs 5.704 5.531 5.352 5.209 

Reserve gebouwen voortgezet onderwijs 6.370 6.132 5.911 5.698 

Reserve WMO/minimabeleid  685 425 165 0 

Reserve grondexploitatie  1.578 1.553 1.528 1.528 

Reserve milieubeleid 200 100 0 0 

Reserve gymnastiekmateriaal  129 129 129 129 

Reserve aankoop kunstvoorwerpen 31 34 36 39 

Reserve investeringen economisch nut  3.651 3.364 3.088 2.818 

Reserve investeringen maatschappelijk nut 722 1.305 1.755 1.651 

Reserve afvalstoffenheffing  0 1 8 26 

Reserve egalisatie rioolheffing 1.545 1.545 1.545 1.545 

Reserve Markt 18  1.205 1.129 1.056 986 

Reserve NUP  222 222 222 222 

Reserve frictiekosten fusie  374 158 158 158 

Reserve Maatschappelijk nut 1.637 1.680 1.818 1.818 

Reserve Decentralisatie sociaal domein 1.127 1.127 1.127 1.127 

Reserve Overlopende posten 12 3 2 0 

Reserve opleidingen 229 229 229 229 

Reserve bewegen naar de klant 199 199 199 199 

Reserve wegenonderhoud 1.577 1.383 1.190 1.147 

Reserve groenonderhoud 0 305 160 65 

Reserve buitenruimte 1.591 584 22 365 

Reserve innovatie zorgaanbieders 318 582 845 1.108 

Reserve dorpshuizen 4 4 4 4 

Reserve buitensportaccommodaties 912 981 1.107 455 

Reserve de Kop Werkt 1.850 0 0 0 

Reserve reddingsbrigade 426 487 523 547 

Totaal reserves 37.752 34.345 33.345 32.004 
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(bedragen x € 1.000)      saldo per 31-12 

Naam reserve/voorziening prognose prognose prognose prognose 

  2017 2018 2019 2020 

          

Voorzieningen         

Voorziening pensioen voormalig wethouders 602 543 484 425 

Voorziening wachtgeldverplichting voormalig 

bestuurders 319 319 319 319 

Voorziening Parkeerfonds 276 276 276 276 

Voorziening onderhoud zwembad De Wiel 62 56 56 56 

Voorziening onderhoud begraafplaats 0 2 20 45 

Voorziening planschade 22 22 22 22 

Voorziening uitstroom personeel 332 332 332 332 

Voorziening riool 482 246 1.187 3.457 

          

Totaal voorzieningen 2.094 1.795 2.695 4.931 

          

Totaal reserves en voorzieningen 39.846 36.140 36.040 36.935 
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Meerjarenoverzicht exploitatie 

Lasten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Domein 
Rekening 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

 Economisch domein      

E1 Economische 

structuurversterking met 

ruime vestigings- en 

uitbreidingsmogelijkheden 

voor bedrijven 

17.114 4.018 5.130 5.044 3.174 2.948 

 Subtotaal 17.114 4.018 5.130 5.044 3.174 2.948 
         

 Sociaal domein      

S1 Inwoners van Schagen 

voorzien in hun eigen 

levensonderhoud 

26.296 26.393 27.915 27.802 27.805 27.664 

S2 Inwoners van Schagen 

dragen bij aan hun 

leefomgeving 

13.750 14.605 16.028 16.720 17.343 18.086 

S3 Inwoners van Schagen 

zorgen voor zichzelf en elkaar 

9.449 10.765 10.423 10.117 9.938 9.930 

S4 Inwoners van Schagen geven 

vorm aan hun culturele 

omgeving en beleving 

1.496 2.425 2.405 2.405 2.400 2.400 

 Subtotaal 50.992 54.188 56.770 57.044 57.487 58.080 
         

 Domein burger en bestuur      

B1 De dienstverlening van en 

door de gemeente Schagen 

wordt gewaardeerd 

86 149 148 163 163 163 

B2 De organisatie levert een 

uitstekende kwaliteit tegen 

een zo scherp mogelijke prijs 

49.178 54.281 48.497 48.911 48.540 49.553 

 Subtotaal 49.264 54.430 48.645 49.073 48.702 49.715 
         

 Totaal Lasten 117.370 112.636 110.545 111.161 109.363 110.743 
 

 Domein 
Rekening 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

 Hollands Kroon      

 Hollands Kroon 20.180 20.406 20.044 19.933 19.908 19.908 

 Lasten Hollands Kroon 20.180 20.406 20.044 19.933 19.908 19.908 
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Baten 

Bedragen x € 1.000,- 

 Domein 
Rekening 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

 Economisch domein      

E1 Economische 

structuurversterking met 

ruime vestigings- en 

uitbreidingsmogelijkheden 

voor bedrijven 

16.538 2.213 1.255 1.302 1.301 1.301 

 Subtotaal 16.538 2.213 1.255 1.302 1.301 1.301 
         

 Sociaal domein      

S1 Inwoners van Schagen 

voorzien in hun eigen 

levensonderhoud 

8.299 8.142 8.106 7.947 7.947 7.947 

S2 Inwoners van Schagen 

dragen bij aan hun 

leefomgeving 

640 2.079 2.178 2.386 2.386 2.386 

S3 Inwoners van Schagen 

zorgen voor zichzelf en elkaar 

845 2.135 2.112 2.224 2.224 2.224 

S4 Inwoners van Schagen geven 

vorm aan hun culturele 

omgeving en beleving 

98 683 666 717 717 717 

 Subtotaal 9.882 13.038 13.062 13.275 13.275 13.275 
         

 Domein burger en bestuur      

B1 De dienstverlening van en 

door de gemeente Schagen 

wordt gewaardeerd 

      

B2 De organisatie levert een 

uitstekende kwaliteit tegen 

een zo scherp mogelijke prijs 

90.410 90.170 91.718 93.187 93.799 94.839 

 Subtotaal 90.410 90.170 91.718 93.187 93.799 94.839 
         

 Totaal Baten 116.830 105.422 106.034 107.764 108.375 109.416 
 

 Domein 
Rekening 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

 Hollands Kroon      

 Hollands Kroon 20.180 20.406 20.044 19.933 19.908 19.908 

 Baten Hollands Kroon 20.180 20.406 20.044 19.933 19.908 19.908 
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Mutaties reserves 

Bedragen x € 1.000,- 

 Domein 
Rekening 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Raming 

2020 

 Resultaat voor 

bestemming 

-540 -7.214 -4.511 -3.397 -988 -1.327 

 Dotaties aan reserves 18.139 8.857 4.866 5.646 6.357 5.113 

 Onttrekkingen aan reserves 21.052 15.186 9.378 9.053 7.357 6.454 

 Saldo mutaties reserves 2.913 6.329 4.511 3.407 1.000 1.341 

 Resultaat na bestemming 2.373 -885 0 10 12 13 
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Overzicht taakstelling 
Onderstaand treft u aan een overzicht van de te realiseren taakstelling. Deze taakstelling is 

opgelegd bij de vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2014 en 2015.  De totale 

taakstelling bedraagt 6,6 miljoen euro. Uit het overzicht blijkt dat deze taakstelling in het jaar 

2018 ruimschoots wordt gehaald. 

Op het moment dat de voorgenomen aanpassingen in de budgetten zijn gerealiseerd is een 

bedrag van 260 duizend euro meer bezuinigd. 
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Productenboek 2017 
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Inleiding 

 

Hierbij bieden wij u het productenboek aan die ten grondslag ligt aan de gepresenteerde 

begroting. Het productenboek is opgesteld vanuit de domeinen naar de betreffende 

doelstellingen, naar resultaten en naar de gepresenteerde clusters en uiteindelijk naar de 

diverse productniveaus.  

 

Bij de producten is tevens aangeven welke onderdelen beïnvloedbaar (B) zijn of niet 

beïnvloedbaar (NB). 
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Doelstelling Economische structuurversterking met ruime vestigings- en 

uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven 

 

  

Resultaat E1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners 

door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en....... 

       

Cluster Actuele en flexibele bestemmingsplannen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6810011 Nazorg&herstelbestemmingplannen 434439 Advieskosten 10.000  NB 

6810013 Postzegelplannen 434439 Advieskosten 40.000  NB 
 

834088 Planvergoeding obv legesverordening  15.000 B 
 

834089 Planvergoeding obv overeenkomst  15.000 B 

6810015 Omgevingswet 434399 Overige goederen en diensten 200.000  B 

   Totaal cluster 250.000 30.000  

       

Cluster Ontwikkeling RO beleid 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6810012 Beleidsontwikkeling RO 434439 Advieskosten 40.340  B 

   Totaal cluster 40.340 0  

       

       

   Totaal resultaat E1.1 290.340 30.000  

       

Resultaat E1.2 Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige 

vraag naar woonruimte 

       

Cluster Woningbouwprogramma 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6822000 Bouw-, woning- en welstandstoezicht 434316 Vergoedingen (IB47) 4.680  NB 

 

434329 Contributies/lidmaatschappen 7.700  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 39.904  B 
 

434439 Advieskosten 27.600  B 
 

442500 Subsidie 2.924  NB 

6822010 Wonen 434399 Overige goederen en diensten 2.000  B 
 

434439 Advieskosten 28.099  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 2.046  B 

   Totaal cluster 114.953 0  

       

       

   Totaal resultaat E1.2 114.953 0  

       

Resultaat E1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie 

       

Cluster Werkplan klimaatuitvoering 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6723010 Klimaat 434399 Overige goederen en diensten 85.000  B 

 

442500 Subsidie 15.000  B 

   Totaal cluster 100.000 0  

       

Cluster Samenwerking RUD NHN 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6723020 Milieubeleid en beheer 434399 Overige goederen en diensten 3.700  B 

 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 1.110.378  NB 
 

821000 Ontvangen rente+winstuitkeringen  8.341 NB 

6723030 ISV 3 Bodem 434399 Overige goederen en diensten 13.000  NB 

6980208 Reserve milieubeleid 860208 Reserve milieubeleid (onttrekkingen)  100.000 B 

   Totaal cluster 1.127.078 108.341  

       

       

   Totaal resultaat E1.3 1.227.078 108.341  

       

Resultaat E1.4 Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren 

en innovaties mogelijk te maken 
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Cluster Ondernemersfonds, bedrijvenloket/beleid 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6310010 Economisch beleid 434399 Overige goederen en diensten 10.000  B 

 

442103 Regionaal bedrijvenloket 6.000  B 
 

442104 Leader plus 56.426  B 
 

442107 Seedvalley 2.500  NB 
 

442108 Ondernemersfonds 119.500  B 

   Totaal cluster 194.426 0  

       

       

   Totaal resultaat E1.4 194.426 0  

       

Resultaat E1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit 

       

Cluster Identity matching 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6240010 Kust 433300 Overige aankopen duurzame goederen 80.000  B 

 

434439 Advieskosten 27.584  B 

   Totaal cluster 107.584 0  

       

Cluster Cultuurhistorie, monumenten & archeologie 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6541000 Cultuurhistorie,monumenten&archeologie 434316 Vergoedingen (IB47) 400  NB 

 

434329 Contributies/lidmaatschappen 600  NB 
 

434344 Waterverbruik 75  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 4.750  B 
 

434439 Advieskosten 10.000  B 
 

442500 Subsidie 29.462  B 
 

832100 Huren  232 B 
 

834015 Leges  500 B 

   Totaal cluster 45.287 732  

       

Cluster Promoten van de gemeente Schagen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6560120 Toerisme+verblijfsklimaat 434399 Overige goederen en diensten 2.028  B 

 

442105 Westfrieseomringdijk 3.093  B 
 

442500 Subsidie 17.960  B 
 

442501 Destinatie marketing 128.335  B 

6560121 Waterrecreatie 434399 Overige goederen en diensten 24.000  B 

6560122 Verblijfsrecreatie 434399 Overige goederen en diensten 10.000  B 

6560123 Uitvoering routes 434399 Overige goederen en diensten 28.000  B 

   Totaal cluster 213.416 0  

       

       

   Totaal resultaat E1.5 366.287 732  

       

Resultaat E1.6 wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken 

       

Cluster Ontwikkelingsbedrijf en regionale samenwerking 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6310011 Economische structuur 442101 Regionale samenwerking 51.000  B 

 

442102 Ontwikkelingsbedrijf NHN 90.080  NB 

6310098 Handel en ambacht kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 61  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 1.850.000  NB 

6980246 Reserve de Kop werkt 860246 Reserve de Kop werkt  1.850.000 B 

   Totaal cluster 1.991.141 1.850.000  

       

       

   Totaal resultaat E1.6 1.991.141 1.850.000  

       

Resultaat E1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd 

       

Cluster Beheer vastgoedportefeuille 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
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5004025 10.??.? SGN Regioplein 3 431000 Energie 2.000  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 200  NB 
 

434344 Waterverbruik 800  NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  -600 NB 

5004030 10.85.4 SGN Slotplein 3 Slottorens 434330 Onderhoud en reparatie 500  NB 

5004033 10.02.1 SGN Westerweg 4 V Nova / De Kop 431000 Energie 1.700  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 500  NB 
 

434344 Waterverbruik 400  NB 

5004035 10.25.1 SGN Lagedijkerweg 2b Haven 431000 Energie 8.500  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 500  B 
 

434343 Schoonmaakkosten 1.900  NB 
 

434344 Waterverbruik 500  NB 

5004039 10.40.2 SGN P.Ottstraat 3 Muggenburg 431000 Energie 450  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 100  NB 
 

434344 Waterverbruik 100  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 100  NB 

5004057 10.20.2 SGN Lagedijkerweg 5 Woning 434330 Onderhoud en reparatie 500  NB 

5004100 12.00.1 TJH Kalverdijk 1aTuinbouwschuren 431000 Energie 300  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 50  B 
 

434344 Waterverbruik 60  B 

5004156 11.80.1 WMH Dorpsstraat 93 Oude Ursula 434330 Onderhoud en reparatie 1.000  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 350  NB 

5004170 11.01.1 WHM Wagenplein 1,2,3  

Woonwagens 

434330 Onderhoud en reparatie 500  NB 

5004310 1.80.1 SGB Schagerweg 40nb Toren 431000 Energie 400  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 300  NB 

5004327 1.20.6 SGB Schoolstraat 16 Woning 434330 Onderhoud en reparatie 175  NB 

5004328 1.20.7 SGB Schoolstraat 18 Woning 434330 Onderhoud en reparatie 175  NB 

5004350 2.40.1 CG Jeweldijk 2a Gemloods 431000 Energie 3.800  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 2.700  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 3.400  NB 
 

434344 Waterverbruik 200  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 500  NB 

5004361 2.80.1 CG Kerkplein Toren 431000 Energie 100  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 300  NB 
 

434344 Waterverbruik 70  NB 

5004412 4.20.2 SMB Grote Sloot 235 Dienstwoning 434330 Onderhoud en reparatie 200  NB 

5004419 4.20.1 SMB S Maartensweg 66 Woning 434330 Onderhoud en reparatie 200  NB 

5004505 7.80.1 PT Plein 1945 27 Toren+uurwerk 431000 Energie 300  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 300  NB 

5004515 7.87.1 PT Zijperweg 1a VVV-kantoor 434330 Onderhoud en reparatie 245  NB 

5004518 7.31.1 Multifunct gebouw Pt 434330 Onderhoud en reparatie 200  B 

5004569 9.20.1 OSL Sportlaan 55 Woning 434330 Onderhoud en reparatie 200  NB 

5900100 Huur+ovg ontvangsten 832100 Huren  43.684 B 

6541098 Oudheidkunde/musea kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 15.981  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 31.016  NB 

6560110 Strand (pachten) 832100 Huren  97.394 NB 

6580098 Overige recreatieve voorzieningen kapita 422000 Toegerekende rente 13.176  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 50.150  NB 

6580100 Recreatiehaven 431000 Energie 1.000  NB 
 

433300 Overige aankopen duurzame goederen 10.000  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 6.935  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 1.000  B 
 

442500 Subsidie 18.650  NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  63.115 B 

6820000 Woningexploitatie 434306 Materiaalgebruik/verbruik 91  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 1.651  B 
 

832100 Huren  42.838 B 
 

834015 Leges  1.000 NB 

6822020 Woonwagens 434344 Waterverbruik 2.400  B 
 

832100 Huren  7.200 B 

6822098 Overige volkshuisvesting kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 21.661  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 9.817  NB 

6830000 Overige gronden 434200 Betaalde pachten en erfpachten 30.449  B 
 

434322 Studiekosten 445  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 1.014  B 
 

434344 Waterverbruik 100  NB 
 

434346 Huur 12.800  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 7.470  B 
 

832100 Huren  107.350 B 
 

832200 Pachten  95.600 NB 
 

832300 Erfpacht  170.000 B 
 

833100 Opbrengst van grondverkopen  50.000 B 
 

834099 Overige goederen en diensten  5.685 B 

6830098 Overige gronden kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 99.615  NB 

6980207 Reserve grondexploitatie 860207 Reserve grondexploitatie (onttrekkingen)  24.700 B 

   Totaal cluster 370.196 707.966  

       

       

   Totaal resultaat E1.7 370.196 707.966  
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Resultaat ET1 Taakstelling doelstelling ED1 

       

Cluster Taakstelling doelstelling ED1 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6922015 Taakstelling doestelling E1 400000 Niet in te delen lasten 575.646  B 

 

864000 Bezuiniging taakstelling  532.186 B 

   Totaal cluster 575.646 532.186  

       

       

   Totaal resultaat ET1 575.646 532.186  

       

       

 Totaal doelstelling E1   5.130.067 3.229.225  

       

   Saldo 1.900.842   
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Doelstelling Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud 

 

  

Resultaat S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene 

       

Cluster Onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen en bewegingsonderwijs 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004006 10.10.02 SGN Zuiderweg 15 434330 Onderhoud en reparatie 2.500  NB 

5004017 10.10.1 SGN Merelstraat 46 Vogel/Wegwijz 434330 Onderhoud en reparatie 2.000  NB 

5004018 10.50.1 SGN Merelstraat 46a Kikkerpoel 431000 Energie 3.000  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 200  NB 

5004045 10.50.1 SGN Lauriestraat 4 Bikkeltje 434330 Onderhoud en reparatie 200  NB 

5004115 12.10.1 TJH Dorpsstraat 35 Hoge Akker 431000 Energie 5.000  NB 
 

434100 Betaalde belastingen 400  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 5.000  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 26.000  NB 
 

434344 Waterverbruik 300  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 2.000  NB 
 

832100 Huren  27.000 NB 

5004322 1.50.1 SGB J.Blaauwboerstr 4a  Humhonk 434330 Onderhoud en reparatie 100  NB 

5004365 Gymlokaal Cg Jewelwg7c 434330 Onderhoud en reparatie 900  NB 

5004371 2.50.1 CG Correljestraat 1a  1e Stapje 434330 Onderhoud en reparatie 300  NB 

5004408 4.50.1 STB S Maartensweg 68a Piploentje 434306 Materiaalgebruik/verbruik 390  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 610  NB 

5004455 3.61.1 TZ W 't Hartplein 6 Gymzaal 431000 Energie 2.600  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 1.500  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 6.000  NB 
 

434344 Waterverbruik 300  NB 

5004540 8.61.1 BBG Grote Sloot 75 Gymlokaal 431000 Energie 6.000  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 1.500  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 4.300  NB 
 

434344 Waterverbruik 110  NB 

5004560 9.61.1 OSL Melchiorstraat 41 gymzaal 434330 Onderhoud en reparatie 2.000  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 4.500  NB 

5004563 9.31.1 OSL Melchiorstraat 41  Multifunct 431000 Energie 20.000  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 500  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 4.500  NB 
 

434344 Waterverbruik 327  NB 

6420010 OB gymnastiekonderwijs 434346 Huur 88.457  NB 
 

832100 Huren  3.337 NB 

6420098 OB excl huisvesting kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 2.490  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 11.199  NB 

6421000 OBO voorzieningen in de huisvesting 434330 Onderhoud en reparatie 13.563  NB 
 

434381 Eigen risico schade 11.200  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 3.525  NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  3.905 NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  1.775 NB 

6421098 OBO onderwijshuisvesting kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 156.076  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 424.062  NB 

6422000 BBO leerlingafhankelijke voorzieningen 431000 Energie 50.675  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 24.300  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 39.953  NB 
 

434344 Waterverbruik 1.877  NB 
 

434381 Eigen risico schade 19.225  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 4.151  NB 
 

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk  91.859 NB 

6422098 BBO excl huisvesting kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 31  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 1.550  NB 

6423000 BBO voorzieningen in de huisvesting 434381 Eigen risico schade 24.900  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 61.300  NB 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 79.895  NB 
 

832100 Huren  5.865 NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  6.782 NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  1.062 NB 

6423098 BB onderwijshuisvesting kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 428.006  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 620.807  NB 

6431000 voorziening in de huisvesting OSO 434381 Eigen risico schade 900  NB 
 

832100 Huren  1.000 NB 

6431098 OSO onderwijshuisvesting kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 109.995  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 245.856  NB 

6441000 Voorzieningen in de huisvesting OVO 434381 Eigen risico schade 9.850  NB 

6441098 OVO onderwijshuisvesting kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 190.946  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 371.823  NB 

6480040 Bewegingsonderwijs 434399 Overige goederen en diensten 126.033  NB 
 

434400 Bijdragen 135.000  B 

6650098 Kinderopvang kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 14.550  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 28.506  NB 

6980203 Reserve onderhoud gebouwen 460203 Reserve onderhoud gebouwen 66.040  B 
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basisonderwij basisonderw ( 
 

860203 Reserve onderhoud gebouwen 

basisonderwij 

 310.013 B 

6980204 Reserve onderhoud gebouwen 

voortgezetond 

460204 Reserve onderhoud gebouwen 

voortgezeto ( 

22.168  B 

 

860204 Reserve onderhoud gebouwen 

voortgezeto ( 

 264.073 B 

   Totaal cluster 3.491.946 716.671  

       

Cluster Onderwijsbeleid, peuteropvang en inspecties kinderopvang 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6480020 Voor- en vroegschoolse educatie 434399 Overige goederen en diensten 94.085  NB 

 

434400 Bijdragen 10.000  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 15.425  NB 
 

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk  38.174 NB 

6480030 Lokaal onderwijsbeleid 434399 Overige goederen en diensten 40.985  NB 

6650000 Peuterspeelzaalwerk 442100 Subsidies aan marktproducenten 18  B 

6650010 Kinderopvang 442100 Subsidies aan marktproducenten 105.022  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 113.658  B 
 

442500 Subsidie 72.946  NB 
 

832100 Huren  85.404 B 

   Totaal cluster 452.139 123.578  

       

Cluster Leerplicht en RMC 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6480000 RMC 430000 Personeel van derden 40.000  B 

 

434342 Accountantskosten 6.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 9.508  NB 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) -1.485  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  279.000 NB 

   Totaal cluster 54.023 279.000  

       

Cluster Leerlingenvervoer 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6480010 Leerlingenvervoer 434399 Overige goederen en diensten 4.000  B 

 

442300 Uitkeringen in natura aan personen 685.247  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  10.028 B 
 

842100 Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe  2.528 B 

   Totaal cluster 689.247 12.556  

       

       

   Totaal resultaat S1.1 4.687.355 1.131.805  

       

Resultaat S1.2 Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet 

       

Cluster Individuele voorzieningen jeugdhulp 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110096 S JGZ maatwerk 442500 Subsidie 100.000  B 

5110106 S PGB Jeugd 442200 Uitkeringen 493.000  NB 

5110125 S Zorgaanbieders jeugd 434400 Bijdragen 130.000  B 
 

442300 Uitkeringen in natura aan personen 6.153.000  B 

5110141 Integrale aanpak jeugdgroepen 434399 Overige goederen en diensten 25.000  B 

   Totaal cluster 6.901.000 0  

       

Cluster Jeugdbescherming en -reclassering 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110135 S Gedwongen kader (GI) 442300 Uitkeringen in natura aan personen 750.000  NB 

   Totaal cluster 750.000 0  

       

Cluster Veilig Thuis 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110136 S Businesscase veilig thuis 434400 Bijdragen 98.000  NB 

   Totaal cluster 98.000 0  

       

       

   Totaal resultaat S1.2 7.749.000 0  
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Resultaat S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud 

       

Cluster WWB, IOAW, IOAZ en overige Bijstand 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110005 S Bijstandsverlening Wet BUIG 442251 Inkomensoverdrachten WWB 6.583.727  NB 

 

442253 Inkomensoverdrachten IOAW 425.801  NB 
 

442254 Inkomensoverdrachten IOAZ 82.137  NB 
 

442255 Inkomensoverdrachten startende 

onderneme 

119.000  NB 

 

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk  6.574.052 NB 
 

842150 Terugvordering & verhaal WWB  118.838 NB 
 

842151 Terugvordering IOAW  1.534 NB 
 

842152 Terugvordering IOAZ  656 NB 
 

842153 Terugvordering startende ondernemers 

Bbz 

 1.774 NB 

5110015 S Bijstandsverlening BBZ 442200 Uitkeringen 22.000  NB 
 

442256 Inkomensoverdrachten Bbz 2004 15.000  NB 
 

442257 Bbz renteloze leningen 44.000  NB 
 

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk  66.000 NB 
 

842155 Ontvangsten Bbz renteloze leningen  21.000 NB 
 

842156 Ontvangsten Bbz rentedragende leningen  58.000 NB 

5110016 S BBZ advieskosten declarabel 434439 Advieskosten 45.000  B 

5110057 S Bijzondere ziektekosten 442200 Uitkeringen 170.000  B 

   Totaal cluster 7.506.665 6.841.854  

       

       

   Totaal resultaat S1.3 7.506.665 6.841.854  

       

Resultaat S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen 

       

Cluster WSW en participatie 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110035 S Re-integratie- en participatievz PW 434503 Re-integratieinstrumenten 54.936  B 

 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 397.925  B 

6611000 WSW 442500 Subsidie 5.107.000  NB 

   Totaal cluster 5.559.861 0  

       

       

   Totaal resultaat S1.4 5.559.861 0  

       

Resultaat S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar 

mogelijk tijdelijk 

       

Cluster Bijzondere bijstand 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110025 S Bijzondere bijstand 434399 Overige goederen en diensten 1.153  NB 

 

442200 Uitkeringen 821.776  NB 
 

842157 Terugvordering bijzondere bijstand  40.209 B 

   Totaal cluster 822.929 40.209  

       

Cluster Schulddienstverlening 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110026 S Schuldhulpverlening 434399 Overige goederen en diensten 104.700  B 

   Totaal cluster 104.700 0  

       

Cluster Overig minimabeleid 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6614020 Overige minimabeleid 434399 Overige goederen en diensten 1.500  B 

 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 25.000  B 
 

442500 Subsidie 10.000  B 

6614030 Kwijtschelding rioolrechten 442200 Uitkeringen 99.000  B 

6614031 Kwijtschelding afvalstoffenheffing 442200 Uitkeringen 156.620  B 

   Totaal cluster 292.120 0  

       

Cluster Vluchtelingenwerk 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6630040 Vluchtelingenwerk 434399 Overige goederen en diensten 37.500  B 



165 

 

442500 Subsidie 130.000  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  78.500 B 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  50.000 B 

6630050 Crisisopvang vluchtelingen 434399 Overige goederen en diensten 189.600  B 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  189.600 B 

   Totaal cluster 357.100 318.100  

       

       

   Totaal resultaat S1.5 1.576.849 358.309  

       

Resultaat ST1 Taakstelling doelstelling SD1 

       

Cluster Taakstelling doelstelling SD1 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6922020 Taakstelling doestelling SOC1 400000 Niet in te delen lasten 923.219  B 

 

864000 Bezuiniging taakstelling  348.159 B 

   Totaal cluster 923.219 348.159  

       

       

   Totaal resultaat ST1 923.219 348.159  

       

       

 Totaal doelstelling S1   28.002.949 8.680.127  

       

   Saldo 19.322.822   
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Doelstelling Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving 

 

  

Resultaat S2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving 

       

Cluster Beheer en onderhoud groen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6330010 Nutsbedrijven straatwerk 434399 Overige goederen en diensten 8.600  B 

 

834099 Overige goederen en diensten  70.000 B 

6550000 Ziekte en plagen 434399 Overige goederen en diensten 54.061  B 

6550010 Bomen 434399 Overige goederen en diensten 25.000  B 
 

434400 Bijdragen 30.000  B 
 

834015 Leges  672 B 

6560000 Onderhoud groen/parken en plantsoenen 430000 Personeel van derden 930.000  B 
 

434306 Materiaalgebruik/verbruik 8.064  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 77.015  B 
 

434346 Huur 35.000  B 
 

434381 Eigen risico schade 100  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 9.091  B 
 

434400 Bijdragen 65.000  B 
 

834015 Leges  2.555 B 

6560001 Wandelpadennetwerk 433300 Overige aankopen duurzame goederen 5.000  B 

6560010 Beheer groen 434399 Overige goederen en diensten 114.577  B 
 

832100 Huren  309 B 

6560020 Maaien 434399 Overige goederen en diensten 209.800  B 

6560030 Omvormen openbaar groen (participatie) 434399 Overige goederen en diensten 100.000  B 

6560098 Openbaar groen kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 1.089  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 1.630.533  NB 

6980239 Reserve groenonderhoud 460239 Reserve groenonderhoud 970.000  NB 
 

860239 Reserve groenonderhoud  1.000.000 NB 

   Totaal cluster 4.272.930 1.073.536  

       

Cluster Beheer en onderhoud verlichting 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6210100 Openbare verlichting 431000 Energie 120.000  B 

 

434330 Onderhoud en reparatie 119.817  B 
 

832100 Huren  126 B 
 

834099 Overige goederen en diensten  162 B 

6210198 Openbare verlichting kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 3.484  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 6.056  NB 

6980240 Reserve onderhoud buitenruimte 460240 Reserve onderhoud buitenruimte 223.000  NB 
 

860240 Reserve onderhoud buitenruimte  1.600.000 NB 

   Totaal cluster 472.357 1.600.288  

       

Cluster Beheer en onderhoud water 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6210010 Kunstwerken 434306 Materiaalgebruik/verbruik 6.000  B 

 

434330 Onderhoud en reparatie 56.000  B 
 

434400 Bijdragen 30.000  B 

6221000 Binnenhavens 431000 Energie 1.758  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 2.000  B 
 

434344 Waterverbruik 100  B 

6221098 Binnenhavens kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 13.178  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 58.674  NB 

6240000 Beheer waterwegen 434330 Onderhoud en reparatie 131.000  B 
 

834015 Leges  12.993 B 

6240020 Schouwen 434399 Overige goederen en diensten 115.200  B 

6240098 Waterwegen kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 2.306  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 4.117  NB 

6810200 Kaderrichtlijn water 433100 Kosten algemene plannen 3.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 6.895  B 

   Totaal cluster 430.228 12.993  

       

Cluster Beheer en onderhoud wegen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004010 10.02.1 SGN Markt 1 t/o Automat Toilet 431000 Energie 300  B 

 

434344 Waterverbruik 100  B 

5900060 Gronddepot 434330 Onderhoud en reparatie 7.205  B 

6210000 Wegenbeheer 431000 Energie 320  B 
 

434329 Contributies/lidmaatschappen 500  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 203.998  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 41.321  B 
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434400 Bijdragen 75.000  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 827.304  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  6.755 B 

6210020 Straatmeubilair 434306 Materiaalgebruik/verbruik 36.146  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 5.918  B 
 

434344 Waterverbruik 300  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 4.910  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  17.000 B 

6210030 Onderhoud wegen 434306 Materiaalgebruik/verbruik 25.374  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 17.396  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 2.458  B 
 

834015 Leges  1.561 B 
 

834099 Overige goederen en diensten  4.040 B 

6210098 Wegen, straten, pleinen kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 169.219  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 815.299  NB 

6210200 Straatreiniging 431000 Energie 11.000  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 315.965  B 
 

434381 Eigen risico schade 1.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 73.035  B 

6210210 Gladheidsbestrijding 434306 Materiaalgebruik/verbruik 721  B 
 

434322 Studiekosten 263  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 12.696  B 
 

434346 Huur 9.443  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 25.000  B 

6210298 Straatreiniging kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 3.302  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 29.366  NB 

6980238 Reserve wegenonderhoud 460238 Reserve wegenonderhoud 525.600  NB 
 

860238 Reserve wegenonderhoud  340.000 NB 

   Totaal cluster 3.240.459 369.356  

       

Cluster Ongediertebestrijding 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6723000 Ongediertebestrijding 434306 Materiaalgebruik/verbruik 200  B 

 

434329 Contributies/lidmaatschappen 56  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 1.649  B 

   Totaal cluster 1.905 0  

       

Cluster Parkeren 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6214000 Parkeerterreinen 434330 Onderhoud en reparatie 7.302  B 

 

434346 Huur 6.700  B 

6214020 Betaald Parkeren 434399 Overige goederen en diensten 4.432  B 

6215000 Baten parkeren 834015 Leges  1.061 B 
 

834099 Overige goederen en diensten  10.000 B 

   Totaal cluster 18.434 11.061  

       

Cluster Recreatie 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004055 10.20.3 SGN Molenweg 1 Kinderboerderij 434330 Onderhoud en reparatie 500  B 

6560125 Beheer/onderhoud toerisme 434346 Huur 15.000  B 

6560198 Openluchtrecreatie kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 127.431  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 227.233  NB 

6580035 Beheer dierparken 431000 Energie 148  B 
 

434306 Materiaalgebruik/verbruik 4.931  B 
 

434316 Vergoedingen (IB47) 1.570  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 7.425  B 
 

434344 Waterverbruik 147  B 
 

434346 Huur 279  B 

   Totaal cluster 384.664 0  

       

Cluster Speeltoestellen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6580020 Onderhoud speeltoestellen 434306 Materiaalgebruik/verbruik 18.798  B 

 

434330 Onderhoud en reparatie 61.425  B 
 

434381 Eigen risico schade 2.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 587  B 
 

434400 Bijdragen 45.000  B 
 

442500 Subsidie 554  B 

   Totaal cluster 128.364 0  

       

Cluster Strand 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
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6560112 Onderhoud strand 434330 Onderhoud en reparatie 60.204  B 

6560115 Strandreiniging 434306 Materiaalgebruik/verbruik 1.017  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 29.798  B 
 

434400 Bijdragen 4.480  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  9.550 B 

   Totaal cluster 95.499 9.550  

       

Cluster Verkeersplannen en maatregelen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6211000 Verkeersplannen 434399 Overige goederen en diensten 10.000  B 

 

834099 Overige goederen en diensten  400 B 

6211010 Verkeersmaatregelen 431000 Energie 1.385  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 14.923  B 

   Totaal cluster 26.308 400  

       

       

   Totaal resultaat S2.1 9.071.148 3.077.184  

       

Resultaat S2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van 

sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn 

       

Cluster Deelname sport e.a. 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110088 S Jeugd- en jongerenwerk 434399 Overige goederen en diensten 16.155  B 

 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 75.478  B 
 

442500 Subsidie 30.410  B 
 

832100 Huren  37 B 

6530000 Bevordering sportdeelname 434306 Materiaalgebruik/verbruik 4.692  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 597  B 
 

442500 Subsidie 496.803  B 
 

821000 Ontvangen rente+winstuitkeringen  7.453 NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  3.600 NB 

   Totaal cluster 624.135 11.090  

       

Cluster Sportaccommodaties, dorpshuizen, verenigingsgebouwen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004015 10.62.1 SGN Leng20/Provwg2 VV Schagen 431000 Energie 16.000  NB 

 

434330 Onderhoud en reparatie 2.500  NB 

5004016 10.62.2 SGN Wilgenlaan 1b SRC 434330 Onderhoud en reparatie 2.000  NB 

5004020 10.31.1 SGN Julianalaan 4b Balletschool 434330 Onderhoud en reparatie 3.300  NB 
 

434381 Eigen risico schade 600  NB 

5004315 1.50.1 SGB P Ottstraat 1 Molentocht 434330 Onderhoud en reparatie 2.000  NB 

5004462 3.60.1 TZ WtHartplein7 Multitreffer 434330 Onderhoud en reparatie 2.000  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 200  NB 

5004511 7.60.1 PT Sportweg 3 Sportzaal 434330 Onderhoud en reparatie 1.500  NB 

5110087 S Dorpshuizen 434306 Materiaalgebruik/verbruik 881  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 40.634  B 
 

434346 Huur 4.238  B 
 

442500 Subsidie 145.583  B 
 

821000 Ontvangen rente+winstuitkeringen  418 B 
 

832100 Huren  1.967 B 

6530010 Zwembaden 434330 Onderhoud en reparatie 200.000  B 
 

434400 Bijdragen 25.000  B 
 

442500 Subsidie 349.766  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  45 B 

6530020 Sporthallen en sportlokalen 434306 Materiaalgebruik/verbruik 50  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 272.454  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 2.800  B 
 

442500 Subsidie 389.169  B 
 

832100 Huren  171.013 B 

6530030 Buitensportaccomodaties niet groen 434306 Materiaalgebruik/verbruik 3.243  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 33.713  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 350  B 
 

821000 Ontvangen rente+winstuitkeringen  -29 NB 
 

832100 Huren  22.120 B 
 

834099 Overige goederen en diensten  135 B 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  141.069 B 

6530098 Sport kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 55.663  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 172.128  NB 

6531000 Onderhoud sportterreinen groen 434306 Materiaalgebruik/verbruik 30.396  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 137.604  B 

6531010 Beheer sportterreinen groen 434330 Onderhoud en reparatie 68.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 20.000  B 
 

832100 Huren  24.292 B 
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834099 Overige goederen en diensten  15.745 B 

6531098 Groene sportvelden en terreinen kapitaal 422000 Toegerekende rente 55.124  B 
 

423000 Afschrijvingslasten 471.710  B 

6540098 Kunst kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 436  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 2.726  NB 

6980243 Reserve dorpshuizen 460243 Reserve dorpshuizen 40.000  B 
 

860243 Reserve dorpshuizen  40.000 NB 

6980244 Reserve buitensportaccommodaties 460244 Reserve buitensportaccommodaties 483.621  B 
 

860244 Reserve buitensportaccommodaties  437.552 B 

   Totaal cluster 3.035.389 854.327  

       

Cluster Faciliteren in nieuwe activiteiten 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110089 S Overige sociaal-cultureel werk 434346 Huur 24.690  B 

 

434399 Overige goederen en diensten 15.862  B 
 

434400 Bijdragen 10.000  B 
 

442500 Subsidie 68.387  B 
 

832100 Huren  875 B 
 

834099 Overige goederen en diensten  3.000 B 

   Totaal cluster 118.939 3.875  

       

       

   Totaal resultaat S2.2 3.778.463 869.292  

       

Resultaat S2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak 

       

Cluster Brandweer 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004005 10.90.1 SGN Hofstraat 15 Brandweer 431000 Energie 19.824  NB 

 

434330 Onderhoud en reparatie 18.200  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 11.000  NB 
 

434344 Waterverbruik 1.000  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 300  NB 
 

832100 Huren  5.300 NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  11.000 NB 

5004152 11.90.1 WMH Sportln 30 Brandweerkazern 431000 Energie 6.000  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 2.000  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 4.500  NB 
 

434344 Waterverbruik 500  NB 
 

434346 Huur 33.500  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 1.200  NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  4.500 NB 

5004307 1.90.1 SGB M. Stolpstraat 2 Brandweer 431000 Energie 3.178  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 1.733  NB 
 

434337 Telecommunicatie 90  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 3.033  NB 
 

434344 Waterverbruik 94  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 644  NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  3.033 NB 

5004355 2.90.1 CG Zeeweg 55 Brandweer 431000 Energie 4.994  NB 
 

434306 Materiaalgebruik/verbruik 86  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 3.849  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 3.015  NB 
 

434344 Waterverbruik 120  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 469  NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  3.015 NB 

6120040 Veiligheidsregio 442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 3.081.599  NB 

6120098 Brandweer kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 43.133  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 70.476  NB 

6140098 Openbare orde/veiligheid kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 29.408  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 101.414  NB 

   Totaal cluster 3.445.359 26.848  

       

Cluster Reddingbrigade 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004358 2.91.1 GrK Strand Red brig post 434330 Onderhoud en reparatie 200  B 

5004359 2.91.1 CG Strand Red brig post 434330 Onderhoud en reparatie 500  B 

5004400 Gebouw reddbrig SMz 434330 Onderhoud en reparatie 500  B 

5004500 5.91.1 SMZ Rdb SMz Loods ZdHazedwdk3 434330 Onderhoud en reparatie 200  B 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 500  B 

5004502 7.91.1 PT Strand Red brig Post 434330 Onderhoud en reparatie 500  B 

5004503 7.91.1 PT Noordzeestraat Red brig Loods 434330 Onderhoud en reparatie 200  B 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 500  B 

5004504 7.91.1 PT Zuiderhdwdijk Red Brig Loods 434330 Onderhoud en reparatie 200  B 
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5004506 5.91.1 SMZ Strand Red brig Post 434330 Onderhoud en reparatie 1.500  B 

6140000 Strandveiligheid 434200 Betaalde pachten en erfpachten 5.240  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 36.110  B 
 

442500 Subsidie 264.925  B 
 

832100 Huren  3.426 B 

6980247 Reserve reddingsbrigade 460247 Reserve reddingsbrigade 80.750  NB 
 

860247 Reserve reddingsbrigade  16.790 NB 

   Totaal cluster 391.825 20.216  

       

Cluster Handhaving 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5630010 Handhaving 434356 Bedrijfskleding 2.000  B 

 

434399 Overige goederen en diensten 1.700  B 

5630095 Bestuursdwang 434399 Overige goederen en diensten 11.758  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  13.758 NB 

6140010 Handhaving openbare orde 434329 Contributies/lidmaatschappen 292  B 
 

441100 Afdrachten aan Rijk 5.000  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 5.736  B 
 

442500 Subsidie 91.410  B 
 

834015 Leges  35.456 B 
 

834099 Overige goederen en diensten  2.500 B 

6214010 Handhaving parkeren 460000 Voorzieningen (dotaties) 10.000  NB 

   Totaal cluster 127.896 51.714  

       

Cluster Integraal veiligheidsbeleid 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6120050 Project Integrale Veiligheid 434400 Bijdragen 35.000  B 

 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 13.000  B 

6140060 Veiligheidsbeleid 434399 Overige goederen en diensten 22.976  B 

   Totaal cluster 70.976 0  

       

Cluster Rampenbestrijding 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6120100 Rampenbestrijding 434322 Studiekosten 11.754  B 

   Totaal cluster 11.754 0  

       

       

   Totaal resultaat S2.3 4.047.810 98.778  

       

Resultaat ST2 Taakstelling doelstelling SD2 

       

Cluster Taakstelling doelstelling SD2 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6922016 Taakstelling doestelling E2 400000 Niet in te delen lasten 650.007  B 

 

864000 Bezuiniging taakstelling  661.502 B 

6922021 Taakstelling doestelling SOC2 400000 Niet in te delen lasten 774.953  B 
 

864000 Bezuiniging taakstelling  457.580 B 

6922024 Taakstelling doestelling SOC5 400000 Niet in te delen lasten 28.537  B 
 

864000 Bezuiniging taakstelling  447.633 B 

   Totaal cluster 1.453.497 1.566.715  

       

       

   Totaal resultaat ST2 1.453.497 1.566.715  

       

       

 Totaal doelstelling S2   18.350.918 5.611.969  

       

   Saldo 12.738.949   
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Doelstelling Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar 

 

  

Resultaat S3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met 

inschakeling van hun sociale netwerk....... 

       

Cluster Budgetsubsidies welzijn en zorg 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110058 S Mantelzorg 442200 Uitkeringen 217.669  B 

 

442500 Subsidie 42.331  B 

5110085 S Algemene voorzieningen WMO en jeugd 422000 Toegerekende rente 3.756  B 
 

423000 Afschrijvingslasten 24.178  B 
 

434304 Onkostenvergoedingen 2.000  B 
 

434337 Telecommunicatie 2.030  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 46.759  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 10.000  B 
 

442500 Subsidie 495.493  B 

5110086 S Ouderenwerk 434399 Overige goederen en diensten 1.931  B 
 

442500 Subsidie 529.745  B 
 

832100 Huren  13.010 B 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  5.357 B 

5110095 S Centra voor jeugd en gezin 434346 Huur 21.770  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 60.000  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 744.831  B 

   Totaal cluster 2.202.493 18.367  

       

Cluster WMO adviesraad 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110068 WMO adviesraad 434304 Onkostenvergoedingen 10.000  B 

   Totaal cluster 10.000 0  

       

       

   Totaal resultaat S3.1 2.212.493 18.367  

       

Resultaat S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet 

       

Cluster Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110056 S Zorg aanbieders WMO 434399 Overige goederen en diensten 200.000  B 

 

442300 Uitkeringen in natura aan personen 2.324.553  B 
 

442500 Subsidie 169.202  B 

5110105 S PGB WMO 442200 Uitkeringen 682.000  NB 

   Totaal cluster 3.375.755 0  

       

Cluster Hulp bij het huishouden 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110055 S Huishoudelijke hulp 442263 Huishoudelijke hulp 2.400.000  B 

 

842100 Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe  830.000 NB 

   Totaal cluster 2.400.000 830.000  

       

Cluster OGGZ 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110067 Gezondheidszorg OGGZ 442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 59.550  B 

   Totaal cluster 59.550 0  

       

Cluster Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110045 S Voorzieningen WMO 442260 Woningaanpassingen 230.000  B 

 

442261 Hulpmiddelen 737.954  B 
 

442262 Overige voorzieningen gehandicapten 40.000  B 

   Totaal cluster 1.007.954 0  

       

       

   Totaal resultaat S3.2 6.843.259 830.000  
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Resultaat S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl 

       

Cluster Publieke gezondheidstaken 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6714000 Gezondheidszorg 434399 Overige goederen en diensten 40.621  NB 

 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 905.078  NB 
 

442500 Subsidie 61.314  NB 

   Totaal cluster 1.007.013 0  

       

Cluster Jeugdgezondheidszorg 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110066 S Inloophuis GGZ 442500 Subsidie 91.000  NB 

   Totaal cluster 91.000 0  

       

Cluster Lokaal gezondheidsbeleid (o.a. AED) 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6714010 AED's 434399 Overige goederen en diensten 25.000  B 

6714098 Openbare gezondheidszorg kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 223  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 2.789  NB 

   Totaal cluster 28.012 0  

       

Cluster Ambulancevervoer 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6711000 Ambulancevervoer 442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 14.490  B 

   Totaal cluster 14.490 0  

       

       

   Totaal resultaat S3.3 1.140.515 0  

       

Resultaat ST3 Taakstelling doelstelling SD3 

       

Cluster Taakstelling doelstelling SD3 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6922022 Taakstelling doestelling SOC3 400000 Niet in te delen lasten 226.253  B 

 

864000 Bezuiniging taakstelling  1.263.320 B 

   Totaal cluster 226.253 1.263.320  

       

       

   Totaal resultaat ST3 226.253 1.263.320  

       

       

 Totaal doelstelling S3   10.422.520 2.111.687  

       

   Saldo 8.310.833   
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Doelstelling Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving 

 

  

Resultaat S4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de 

organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........ 

       

Cluster Activiteitensubsidies musea 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004011 10.81.1 SGN Markt 24 Gemeentetoren 431000 Energie 3.000  B 

 

434330 Onderhoud en reparatie 4.000  B 

5004027 10.85.3 SGN Loet 14 Vreeburg 434330 Onderhoud en reparatie 2.268  B 

5004028 10.85.2 SGN Loet 12 Smederij 434330 Onderhoud en reparatie 100  NB 

   Totaal cluster 9.368 0  

       

Cluster Gedenk- en kunstobjecten 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004600 Gedenk- en kunstobjecten 434330 Onderhoud en reparatie 2.000  NB 

6980216 Reserve aankoop kunstvoorwerpen 460216 Reserve aankoop kunstvoorwerpen 

(dotatie 

2.500  NB 

   Totaal cluster 4.500 0  

       

Cluster Kermis 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6560100 Kermis en overige volksfeesten 431000 Energie 42.460  B 

 

434330 Onderhoud en reparatie 3.979  B 
 

434344 Waterverbruik 982  B 
 

434348 Representatie 2.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 3.102  B 
 

442500 Subsidie 7.811  B 
 

832200 Pachten  70.946 B 

   Totaal cluster 60.334 70.946  

       

Cluster KCARS (kunst en cultuur adviesraad Schagen) 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6540010 Kunst en cultuuradviesraad Schagen 442500 Subsidie 7.500  B 

   Totaal cluster 7.500 0  

       

       

   Totaal resultaat S4.1 81.702 70.946  

       

Resultaat S4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van 

Schagen en bezoekers is verhoogd 

       

Cluster Activiteitensubsidies cultuur 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6511000 Kunstzinnige vorming 442500 Subsidie 4.653  B 

6540000 Kunstbeoefening en bevordering 434306 Materiaalgebruik/verbruik 325  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 1.133  B 
 

434381 Eigen risico schade 100  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 6.000  B 
 

442500 Subsidie 249.468  B 
 

832100 Huren  6.990 B 

   Totaal cluster 261.679 6.990  

       

Cluster Schagen FM 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6580010 Schagen FM 442500 Subsidie 84.416  B 

   Totaal cluster 84.416 0  

       

Cluster Bibliotheek 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6510000 Bibliotheken 442500 Subsidie 757.000  B 

 

832100 Huren  21.532 B 

6510098 Bibliotheken kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 516  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 1.434  NB 
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   Totaal cluster 758.950 21.532  

       

       

   Totaal resultaat S4.2 1.105.045 28.522  

       

Resultaat ST4 Taakstelling doelstelling SD4 

       

Cluster Taakstelling doelstelling SD4 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6922023 Taakstelling doestelling SOC4 400000 Niet in te delen lasten 1.220.948  B 

 

864000 Bezuiniging taakstelling  567.002 B 

   Totaal cluster 1.220.948 567.002  

       

       

   Totaal resultaat ST4 1.220.948 567.002  

       

       

 Totaal doelstelling S4   2.407.695 666.470  

       

   Saldo 1.741.225   
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Domein burger en bestuur 
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Doelstelling De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd 

 

  

Resultaat B1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en 

sneller 

       

Cluster Dienstverlening 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5400000 Boodschappendienst 434337 Telecommunicatie 10.000  B 

6002050 Communicatie 434399 Overige goederen en diensten 67.500  B 

   Totaal cluster 77.500 0  

       

       

   Totaal resultaat B1.1 77.500 0  

       

Resultaat B1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie) 

       

Cluster Burger & overheidsparticipatie 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6006040 Burger & overheidsparticipatie 434399 Overige goederen en diensten 45.000  B 

   Totaal cluster 45.000 0  

       

       

   Totaal resultaat B1.3 45.000 0  

       

Resultaat BT1 Taakstelling doelstelling BB1 

       

Cluster Taakstelling doelstelling BB1 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6922029 Taakstelling doestelling BB1 400000 Niet in te delen lasten 25.000  B 

   Totaal cluster 25.000 0  

       

       

   Totaal resultaat BT1 25.000 0  

       

       

 Totaal doelstelling B1   147.500 0  

       

   Saldo 147.500   
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Doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwalitieit tegen een zo scherp mogelijke 

prijs 

 

  

Resultaat B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen 

zij klantgericht gedrag 

       

Cluster Rente 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6911000 Geldleningen kort 421001 Rente kortlopende leningen 30.000  NB 

 

434399 Overige goederen en diensten 2.000  B 
 

821000 Ontvangen rente+winstuitkeringen  5.000 NB 

6914000 Geldleningen lang 421000 Rente langlopende leningen 1.705.000  NB 
 

821000 Ontvangen rente+winstuitkeringen  22.000 NB 

   Totaal cluster 1.737.000 27.000  

       

Cluster Afschrijvingen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5299998 Facilitair kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 19.591  NB 

 

423000 Afschrijvingslasten 832.948  NB 

5399998 Middelen kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 422  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 9.428  NB 

5499998 KCC kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 2.397  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 14.010  NB 

5999998 Onderhoud kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 27.542  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 180.465  NB 

   Totaal cluster 1.086.803 0  

       

Cluster Personeel van derden 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5003000 Inhuur psl derden 430000 Personeel van derden 450.694  B 

   Totaal cluster 450.694 0  

       

Cluster Personeelslasten 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5003024 Feestdagenregeling 434348 Representatie 23.923  B 

5003040 Opleidingen 434322 Studiekosten 472.778  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 17.090  B 

5003060 Bedrijfsgezondheidszorg 434347 Geneeskundige zorg 63.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 39.781  B 

5003080 Werving/selectie personeel 434399 Overige goederen en diensten 50.000  B 

5003081 Personeelsvereniging 434400 Bijdragen 14.000  B 

5003095 Overige salarislasten 434348 Representatie 54.883  B 

5100050 COWWI personeel 411000 Loonkosten 4.134.263  B 
 

430000 Personeel van derden 322.200  B 
 

434322 Studiekosten 61.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 31.000  B 

5100130 Gedragsdeskundige (COWWI) 430000 Personeel van derden 12.000  B 
 

830000 Vergoeding voor personeel  34.000 B 

5100140 Sociaal rechercheurs (COWWI) 830000 Vergoeding voor personeel  92.667 B 

5310010 Salarisadministratie 411000 Loonkosten 21.283.392  B 
 

411090 Overige salariskosten 45.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 56.500  B 
 

830000 Vergoeding voor personeel  62.031 B 

   Totaal cluster 26.680.810 188.698  

       

Cluster Huisvesting 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004000 10.30.1 SGN Laan 19 Gemeentehuis 431000 Energie 53.000  NB 

 

434330 Onderhoud en reparatie 50.000  B 
 

434343 Schoonmaakkosten 74.000  B 
 

434344 Waterverbruik 1.400  B 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 5.000  NB 
 

434381 Eigen risico schade 300  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 500  NB 

5004002 10.40.3 SGN Zijperweg 10/12 

Gemeentewerf 

431000 Energie 31.750  B 

 

434306 Materiaalgebruik/verbruik 170  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 23.329  NB 
 

434337 Telecommunicatie 1.253  NB 
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434343 Schoonmaakkosten 27.490  NB 
 

434344 Waterverbruik 2.434  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 1.050  NB 
 

434381 Eigen risico schade 200  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 4.027  NB 

5004110 12.30.1 TJH Oostwal 2 Gemeentehuis 431000 Energie 50.000  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 20.000  NB 
 

434343 Schoonmaakkosten 44.000  NB 
 

434344 Waterverbruik 1.600  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 1.900  NB 

5004303 1.40.1 SGB Schagerweg 91a Gemloods 431000 Energie 3.500  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 50  NB 
 

434344 Waterverbruik 100  NB 

5004999 Huisvesting algemeen 422000 Toegerekende rente 20.000  NB 
 

433300 Overige aankopen duurzame goederen 15.000  NB 

5006998 Gem.huis Sgn kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 2.800  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 20.000  B 

5007998 Gem.huis Tjh kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 56.658  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 141.044  B 

5100010 COWWI huisvesting 434100 Betaalde belastingen 3.300  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 10.000  B 
 

434343 Schoonmaakkosten 30.000  NB 
 

434346 Huur 223.800  NB 
 

434372 Beveiliging/alarmopvolging 1.000  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 1.000  NB 

6980201 Reserve gemeentehuis Tuitjenhorn 860201 Reserve gemeentehuis TH & Sgb (onttrekki  126.000 B 

   Totaal cluster 921.655 126.000  

       

Cluster Organisatiekosten 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5009063 Verzekeringen 434341 Verzekeringen 331.000  B 

 

434399 Overige goederen en diensten 3.000  B 

5100030 COWWI representatie 434399 Overige goederen en diensten 10.000  NB 

5100031 COWWI Klankbordgroep 434399 Overige goederen en diensten 5.000  B 

5100032 COWWI Leerplicht 434399 Overige goederen en diensten 2.000  B 

5100040 COWWI interne zaken 434317 Bedrijfshulpverlening 2.000  NB 
 

434329 Contributies/lidmaatschappen 6.000  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 6.000  B 
 

434340 Abonnementen 10.000  B 
 

434345 Kantoorartikelen 8.700  B 
 

434349 Druk en bindwerk 15.000  B 
 

434350 Porto en postbezorging 9.000  NB 
 

434351 Archief kosten 2.250  NB 
 

434355 Restauratieve verzorging 10.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 2.000  B 

5100060 COWWI bestuurskosten 434399 Overige goederen en diensten 27.350  B 

5100070 COWWI leasauto's sociaal rechercheurs 431000 Energie 8.000  B 
 

434331 Lease auto's 22.000  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  4.200 B 

5100090 Verzekeringen (COWWI) 434341 Verzekeringen 13.000  B 

5100100 Betalingsverkeer (COWWI) 434391 Bankkosten 4.200  B 

5100110 Clientenraad (COWWI) 434316 Vergoedingen (IB47) 18.000  B 

5100120 Bijdrage Hollands Kroon (COWWI) 842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  2.846.531 B 

5110036 S Tolk 434399 Overige goederen en diensten 10.000  B 

5220010 Interne zaken 431000 Energie 16.234  B 
 

434306 Materiaalgebruik/verbruik 2.500  B 
 

434317 Bedrijfshulpverlening 14.135  NB 
 

434329 Contributies/lidmaatschappen 69.480  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 9.152  B 
 

434331 Lease auto's 80.000  B 
 

434340 Abonnementen 87.320  B 
 

434345 Kantoorartikelen 39.264  B 
 

434348 Representatie 1.300  B 
 

434349 Druk en bindwerk 11.235  B 
 

434350 Porto en postbezorging 66.960  NB 
 

434351 Archief kosten 19.893  NB 
 

434353 Onderhoud meubilair 16.856  B 
 

434354 Kantoormachines 13.000  B 
 

434355 Restauratieve verzorging 65.320  B 
 

434356 Bedrijfskleding 2.555  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 2.575  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 178.651  NB 

5350010 Invordering niet-belasting 434436 Aanmaningen en dwangbevelen 3.367  B 
 

834042 Aanmaningen en dwangbevelen  1.100 B 

5350020 Betalingsverkeer 434391 Bankkosten 21.257  B 

5400020 Representatie afd KCC 434348 Representatie 800  B 

5400030 Kleding afd KCC 434399 Overige goederen en diensten 20.000  B 

5500000 Afdeling Samenleving 434439 Advieskosten 2.337  B 

5500020 Representatie afd Samenleving 434348 Representatie 1.418  B 
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434399 Overige goederen en diensten 5.000  B 

5700000 Afdeling Ruimte 434399 Overige goederen en diensten 5.121  B 
 

434439 Advieskosten 4.904  B 

5700020 Representatie afd Ruimte 434348 Representatie 1.325  B 

5800000 Afdeling Openbaar gebied 434348 Representatie 675  B 

5900020 Representatie afd Onderhoud 434348 Representatie 1.250  B 

5900030 Bedrijfskleding 434306 Materiaalgebruik/verbruik 17.520  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 756  B 

5900040 Gereedschappen 433300 Overige aankopen duurzame goederen 5.000  B 
 

434306 Materiaalgebruik/verbruik 24.838  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 6.162  B 

5900050 Dienstauto's 431000 Energie 38.059  B 
 

434306 Materiaalgebruik/verbruik 18.715  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 18.635  B 

6001000 Gemeenteraad en commissies 411000 Loonkosten 500.000  B 
 

434316 Vergoedingen (IB47) 30.000  B 
 

434322 Studiekosten 8.500  B 
 

434348 Representatie 1.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 5.000  B 
 

434400 Bijdragen 12.275  B 

6001010 Commissie Bezwaar en Beroep 434316 Vergoedingen (IB47) 30.000  B 

6001100 Burgemeester en wethouders 411000 Loonkosten 550.000  B 
 

434322 Studiekosten 5.075  B 
 

434329 Contributies/lidmaatschappen 1.725  B 
 

434348 Representatie 14.485  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 8.129  B 

6001130 Wethouders - vm personeel 412000 Loonkosten voormalig personeel 254.560  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 130.000  B 
 

860000 Voorzieningen (onttrekkingen)  58.500 B 

6002011 Organisatieontwikkeling 434399 Overige goederen en diensten 150.000  B 

6002014 Benchmarken waar staat je gemeente 434439 Advieskosten 15.000  B 

6002030 Ondernemingsraad 434399 Overige goederen en diensten 22.945  B 

6002040 Representatie en voorlichting 434399 Overige goederen en diensten 38.515  B 
 

442500 Subsidie 4.698  B 

6002098 Best.ondst. B&W kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 30.015  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 613.305  NB 

6003050 Verkiezingen 434316 Vergoedingen (IB47) 25.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 44.200  B 

6005000 Regionale samenwerking 412000 Loonkosten voormalig personeel 31.000  B 
 

430000 Personeel van derden 2.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 2.000  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 7.000  B 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  32.272 B 

6006000 Griffie 434322 Studiekosten 2.350  B 
 

434329 Contributies/lidmaatschappen 345  B 
 

434348 Representatie 300  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 4.000  B 

6006010 Rekenkamer(commissie) 434399 Overige goederen en diensten 47.000  B 

6330098 Nutsbedrijven kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 3.567  NB 

6541099 Oudheidkunde/musea doorbelastingen 863000 Overige verrekeningen  908 NB 

6560005 Materieel groen/parken en plantsoenen 431000 Energie 30.600  B 
 

434306 Materiaalgebruik/verbruik 24.000  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 10.000  B 

6723098 Milieubeheer kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 22.209  NB 

6820098 Woningexploitatie kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 22.064  NB 

6913098 Financiële middelen kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 2.876  NB 

6914098 Geldleningen lang kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 11.932  NB 
 

822000 Toegerekende rente  2.130.185 NB 

6922080 Div betaalde belastingen en heffingen 434100 Betaalde belastingen 615.936  B 

6922081 Motorrijtuigenbelasting 434100 Betaalde belastingen 40.921  B 

   Totaal cluster 4.792.596 5.073.696  

       

Cluster Automatisering 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5100020 COWWI Automatisering 422000 Toegerekende rente 7.867  NB 

 

423000 Afschrijvingslasten 98.339  NB 
 

434330 Onderhoud en reparatie 370.000  NB 
 

434337 Telecommunicatie 50.000  NB 
 

434352 Kopieerkosten 15.000  NB 
 

434399 Overige goederen en diensten 4.000  NB 

5210010 Automatisering 433300 Overige aankopen duurzame goederen 10.053  B 
 

433310 Apparatuur voor werken op locatie 161.772  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 1.065.612  B 
 

434337 Telecommunicatie 213.836  B 
 

434352 Kopieerkosten 86.245  NB 
 

434357 Kosten BAG 49.658  NB 
 

434358 Straatnaamgeving & huisnummering 5.460  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 376.470  B 

6002010 EGEM/NUP 434399 Overige goederen en diensten 20.733  B 
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   Totaal cluster 2.535.045 0  

       

Cluster Reserves 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6980101 Algemene reserve vrij besteedbaar 460101 Algemene reserve vrij besteedbaar (dotat 908  B 

 

860101 Algemene reserve vrij besteedbaar (onttr  355.000 B 

6980202 Reserve onderhoud gemeentelijke 

gebouwen 

460202 Reserve onderhoud gemeentelijke 

gebouwen 

522.507  B 

 

860202 Reserve onderhoud gemeentelijke 

gebouwen 

 599.732 B 

6980205 Reserve WMO/minimabeleid 860205 Reserve WMO/minimabeleid 

(onttrekkingen) 

 260.000 B 

6980217 Reserve investeringen economisch nut 860217 Reserve invest economisch nut (onttrekki  343.375 NB 

6980218 Reserve investeringen maats. nut 460218 Reserve financiering invest maatsch nut 720.000  NB 
 

860218 Reserve invest maatschappelijk nut (ontt  880 NB 

6980225 Reserve Markt 18 860225 Reserve Markt 18 (onttrekkingen)  78.409 NB 

6980227 Reserve frictiekosten fusie 860227 Reserve frictiekosten fusie (onttrekking  216.000 NB 

6980229 Reserve maatschappelijk nut 460229 Reserve maatschappelijk nut (dotaties) 944.052  NB 
 

860229 Reserve Maatschappelijk nut (onttrekking  900.000 NB 

6980233 Reserve overlopende posten 860233 Res. overlopende posten (toevoegingen)  9.462 NB 

6980237 Reserve programma bewegen naar de 

klant 

860237 Reserve programma "Bewegen naar de 

klant 

 400.000 NB 

6980241 Reserve innovatie zorgaanbieders 460241 Reserve innovatie zorgaanbieders 265.000  NB 
 

860241 Reserve innovatie zorgaanbieders  105.600 NB 

   Totaal cluster 2.452.467 3.268.458  

       

Cluster Algemene uitkering 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6921000 Gemeentefonds 841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk  39.211.616 NB 

6923000 Uitkering Sociaal domein 841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk  18.707.739 NB 

   Totaal cluster 0 57.919.355  

       

Cluster Onvoorzien 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6922000 Onvoorzien 400000 Niet in te delen lasten 92.334  B 

   Totaal cluster 92.334 0  

       

Cluster Stelposten 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6922010 Stelposten 423000 Afschrijvingslasten -134.000  B 

6922090 Bijzondere baten en lasten 434399 Overige goederen en diensten 30.000  B 

   Totaal cluster -104.000 0  

       

Cluster Dividend/provisie 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6330000 Nutsbedrijven 821000 Ontvangen rente+winstuitkeringen  202.767 NB 

6913000 Deelnemingen 434399 Overige goederen en diensten 50  B 
 

821000 Ontvangen rente+winstuitkeringen  203.000 NB 

   Totaal cluster 50 405.767  

       

Cluster Accountant- en overige advieskosten 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5009080 Rechtskundig advies/proceskstn 434399 Overige goederen en diensten 62.536  B 

5009085 Afwikkeling schadeclaims 434381 Eigen risico schade 17.621  B 

5100080 P&C -cyclus (COWWI) 434342 Accountantskosten 25.000  B 

5300000 Afdeling Middelen 434348 Representatie 1.775  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 1.613  B 
 

434439 Advieskosten 6.897  B 

6006020 P&C cyclus 434342 Accountantskosten 49.640  B 
 

434439 Advieskosten 10.000  B 

   Totaal cluster 175.082 0  

       

       

   Totaal resultaat B2.1 40.820.536 67.008.974  

       

Resultaat B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk 

       

Cluster Begraven 
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Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5004374 2.76.1 CG Kerkplein Begraafplaats 434330 Onderhoud en reparatie 400  NB 

5004415 4.76.1 STB M. Breetstraat 13a Begraafpl 434330 Onderhoud en reparatie 200  NB 

5004526 7.76.1 PT Bergeendstraat Begraafplaats 434344 Waterverbruik 70  NB 

6140090 Lijkschouwing 442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 15.038  B 

6724000 Onderhoud begraafplaatsen 434306 Materiaalgebruik/verbruik 6.204  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 78.331  B 
 

434344 Waterverbruik 900  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 26.374  B 

6724010 Beheer begraafplaatsen 460000 Voorzieningen (dotaties) 25.000  NB 
 

832100 Huren  6.090 B 

6724098 Lijkbezorging kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 14.658  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 37.043  NB 

6732000 Lijkbezorgingsrechten 834007 Grafrechten  46.300 B 

6732095 Overige begraafrechten 834007 Grafrechten  202.400 B 

   Totaal cluster 204.218 254.790  

       

Cluster Burgerzaken 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6002015 Aanpak identiteitsfraude 434439 Advieskosten 21.500  B 

6003000 Gemeentelijke basisadministratie 434399 Overige goederen en diensten 9.000  B 

6003010 Bevolkingszaken 434399 Overige goederen en diensten 4.000  B 

6003015 Rijbewijzen 434306 Materiaalgebruik/verbruik 20.000  B 

6003030 Huwelijken en partnerschappen 434399 Overige goederen en diensten 3.500  B 

6003040 Overige balieproducten KCC 434399 Overige goederen en diensten 2.000  B 

6003098 Burgerzaken kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 2.021  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 20.468  NB 

6004015 Rijbewijzen 441100 Afdrachten aan Rijk 58.000  B 
 

834015 Leges  232.000 B 

6004020 Identiteitsdocumenten 441100 Afdrachten aan Rijk 275.000  B 
 

834015 Leges  600.000 B 

6004030 Huwelijken en partnerschappen 834015 Leges  44.000 B 

6004035 Naturalisaties 441100 Afdrachten aan Rijk 17.000  B 
 

834015 Leges  22.000 B 

6004036 Verklaring omtrent gedrag 441100 Afdrachten aan Rijk 28.000  B 
 

834015 Leges  35.000 B 

6004040 Overige balieproducten KCC 834015 Leges  20.000 B 

   Totaal cluster 460.489 953.000  

       

Cluster Markten 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6310000 Markten 431000 Energie 5.005  B 

 

434330 Onderhoud en reparatie 2.000  B 
 

434344 Waterverbruik 50  B 

6311000 Marktgelden 834015 Leges  43.525 B 

   Totaal cluster 7.055 43.525  

       

Cluster Afval 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6721000 Afvalverwijdering en -verwerking 434399 Overige goederen en diensten 499.535  B 

 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 3.461.264  NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  656.706 NB 

6721010 Onderhoudskosten afvalverwijdering 434306 Materiaalgebruik/verbruik 11.836  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 76.034  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  59.214 B 

6721098 Afvalverwijdering en -verwerking kapitaa 422000 Toegerekende rente 2.668  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 28.667  NB 

6725000 Afvalstoffenheffing 834040 Afvalstoffenheffing  4.879.543 B 

   Totaal cluster 4.080.004 5.595.463  

       

Cluster Riool 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6722000 Riolering 434322 Studiekosten 108  B 

 

434330 Onderhoud en reparatie 332.406  B 
 

460000 Voorzieningen (dotaties) 676.321  NB 
 

834099 Overige goederen en diensten  7.858 B 

6722005 Klein onderhoud riolering 434306 Materiaalgebruik/verbruik 1.050  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 196.639  B 
 

434381 Eigen risico schade 2.573  B 
 

434439 Advieskosten 3.000  B 
 

834099 Overige goederen en diensten  5.000 B 

6722010 Riool pompen en gemalen 431000 Energie 111.167  B 
 

434330 Onderhoud en reparatie 175.000  B 
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434337 Telecommunicatie 20.000  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 21.737  B 

6722011 Persleidingen 434330 Onderhoud en reparatie 5.000  NB 

6722030 Rioolbeleid en beheer 434330 Onderhoud en reparatie 20.650  B 
 

434399 Overige goederen en diensten 44.719  B 
 

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 8.311  B 

6722098 Riolering (gecombineerd) kapitaallasten 422000 Toegerekende rente 320.042  NB 
 

423000 Afschrijvingslasten 682.642  NB 

6726000 Rioolheffing 840200 Rioolrechten op woningen  3.800.000 B 

   Totaal cluster 2.621.365 3.812.858  

       

Cluster Wabo 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6823000 Bouwvergunningen 834015 Leges  863.000 B 

   Totaal cluster 0 863.000  

       

Cluster OZB 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6210050 Wegenheffing HHNK 442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) 1.250.000  B 

6931000 OZB niet-woningen gebruikers 840101 Belastingopbrengsten  1.279.563 B 

6932000 OZB woningen eigenaren 840101 Belastingopbrengsten  6.664.400 B 

6932100 OZB niet-woningen eigenaren 840101 Belastingopbrengsten  1.975.037 B 

   Totaal cluster 1.250.000 9.919.000  

       

Cluster Forensen-/ toeristenbelasting 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6935000 Forensenbelasting 840201 Forensenbelasting  1.414.000 B 

6936000 Toeristenbelasting 840102 Toeristenbelasting  1.013.000 B 

   Totaal cluster 0 2.427.000  

       

Cluster Precario 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6939000 Precariobelasting 834015 Leges  104.000 B 

6939100 Precario kabels en leidingen 834015 Leges  2.200.000 B 

   Totaal cluster 0 2.304.000  

       

Cluster Overige kosten aanslagen 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6930000 WOZ 434304 Onkostenvergoedingen 15.000  B 

 

434399 Overige goederen en diensten 85.000  B 

6940000 Opleggen aanslagen 434438 Perceptiekosten 27.500  B 

6940100 Invordering 434436 Aanmaningen en dwangbevelen 16.000  B 
 

834042 Aanmaningen en dwangbevelen  65.000 B 

   Totaal cluster 143.500 65.000  

       

       

   Totaal resultaat B2.2 8.766.631 26.237.636  

       

Resultaat BT2 Taakstelling doelstelling BB2 

       

Cluster Taakstelling doelstelling BB2 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
6922030 Taakstelling doestelling BB2 400000 Niet in te delen lasten 201.000  B 

 

864000 Bezuiniging taakstelling  472.502 B 

6922031 Taakstelling doestelling BB3 400000 Niet in te delen lasten 1.161.769  B 
 

864000 Bezuiniging taakstelling  1.393.462 B 

   Totaal cluster 1.362.769 1.865.964  

       

       

   Totaal resultaat BT2 1.362.769 1.865.964  

       

       

 Totaal doelstelling B2   50.949.936 95.112.574  

       

   Saldo -

44.162.638 
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Hollands Kroon 
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Doelstelling Hollands Kroon 

 

  

Resultaat  Hollands Kroon 

       

Cluster Hollands Kroon 

       
Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten  
5110010 H Bijstandsverlening Wet BUIG 442251 Inkomensoverdrachten WWB 5.922.752  NB 

 

442253 Inkomensoverdrachten IOAW 267.333  NB 
 

442254 Inkomensoverdrachten IOAZ 45.865  NB 
 

442255 Inkomensoverdrachten startende 

onderneme 

127.000  NB 

 

842150 Terugvordering & verhaal WWB  150.000 NB 
 

842151 Terugvordering IOAW  4.000 NB 
 

842153 Terugvordering startende ondernemers 

Bbz 

 1.000 NB 

 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  6.300.000 NB 

5110020 H Bijstandsverlening BBZ 442256 Inkomensoverdrachten Bbz 2004 8.000  NB 
 

442257 Bbz renteloze leningen 65.000  NB 
 

442258 Bbz rentedragende leningen 33.000  NB 
 

842154 Terugvordering  1.800 NB 
 

842155 Ontvangsten Bbz renteloze leningen  3.150 NB 
 

842156 Ontvangsten Bbz rentedragende leningen  89.000 NB 

5110021 H BBZ advieskosten declarabel 434439 Advieskosten 80.000  B 

5110030 H Bijzondere bijstand 442259 Bijzondere bijstand 1.917.714  B 
 

842157 Terugvordering bijzondere bijstand  41.000 B 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  1.876.714 B 

5110031 H Schuldhulpverlening 434399 Overige goederen en diensten 30.000  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  30.000 NB 

5110040 H Re-integratie- en participatievz PW 434503 Re-integratieinstrumenten 416.536  B 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  416.536 NB 

5110050 H Voorzieningen WMO 442260 Woningaanpassingen 350.000  NB 
 

442261 Hulpmiddelen 510.970  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  860.970 NB 

5110060 H Huishoudelijke hulp 442200 Uitkeringen 150.000  B 
 

442263 Huishoudelijke hulp 1.208.268  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  1.208.268 NB 

5110090 H Algemene voorzieningen WMO 442300 Uitkeringen in natura aan personen 2.215.987  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  2.215.987 NB 

5110110 H PGB WMO/HH1 442200 Uitkeringen 681.079  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  831.079 NB 

5110111 H PGB Jeugd 442200 Uitkeringen 551.452  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  551.452 NB 

5110126 H Zorgaanbieders jeugd 442300 Uitkeringen in natura aan personen 3.941.342  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  3.941.342 NB 

5110137 H Gedwongen kader (GI) 442300 Uitkeringen in natura aan personen 1.140.252  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  1.140.252 NB 

5110138 H Landelijk werkende instellingen (LWI) 442300 Uitkeringen in natura aan personen 296.918  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  296.918 NB 

5110139 H Veilig thuis 442300 Uitkeringen in natura aan personen 84.945  NB 
 

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk  84.945 NB 

   Totaal cluster 20.044.413 20.044.413  

       

       

   Totaal resultaat 20.044.413 20.044.413  

       

       

 Totaal doelstelling   20.044.413 20.044.413  

       

   Saldo 0   

       

 

 


