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De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 5 juli 2022 

Constaterende dat:

» In het voorgesteld besluit van de Kadenota 2022 onder punt 8 staat: "voor het team 
financiën het personeelsbudget te verhogen met C 342.000,-" ;

Overwegende dat:

* Het wenselijk is dat met de werving van dit personeel zo spoedig mogelijk een aanvang 
wordt gemaakt om dure inhuur verder te beperken;

Amendeert het besluit als volgt:

Punt 8 van het voorgesteld besluit uit het raadsvoorstel te wijzigen in:
a. Voor het team Financiën het personeelsbudget vanaf 2023 structureel te verhogen met 

C 342.000, maar zo snel als mogelijk de werving in het lopend jaar 2022 op te starten, 
waarbij de dekking van deze extra personeelskosten wordt meegenomen in een voorstel 
suppletoire begrotingswijziging 2022, te vermelden bij de 2e Tussenrapportage in het najaar 
van 2022;

b. Zodra uit vervolgonderzoeken n.a.v. het rapport van Berenschot blijkt dat verantwoorde 
besparingen op personeelskosten mogelijk zijn, deze verhoging van C 342.000,- door 
besparingen zal worden gecompenseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van het CDA
namens hen,

W. Vonk,
Fractievoorzitter
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De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 5 juli 2022

Constaterende dat:

« In het voorgesteld besluit van de Kadenota 2022 onder punt 8 staat: "voor het team 
financiën het personeelsbudget te verhogen met C 342.000,-";

Overwegende dat:

« Het wenselijk is dat met de werving van dit personeel zo spoedig mogelijk een aanvang 
wordt gemaakt om dure inhuur verder te beperken;

Amendeert het besluit als volgt:

Punt 8 van het voorgesteld besluit uit het raadsvoorstel te wijzigen in:

* Voor het team Financiën het personeelsbudget vanaf 2023 structureel te verhogen met 
C 342.000, maar zo snel als mogelijk de werving in het lopend jaar 2022 op te starten, 
waarbij de dekking van deze extra personeelskosten wordt meegenomen in een voorstel 
suppietoire begrotingswijziging 2022, te vermeiden bij de 2e Tussenrapportage in het najaar 
van 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van het CDA
namens hen,

W. Vonk,
Fractievoorzitter


