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  Raadsvergadering van 24 september 2013 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Onderwerp 

Programma 

Registratienr. 

 Gert Meijer / registratienr.:  

20 augustus 2013 

M. Mulder 

Tussenrapportage 2013 

Programma 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

13.018825 

 

   

Samenvatting

Dit voorstel betreft de tussenrapportage 2013, waarin wij als college de raad tussentijds 

informeren over de uitvoering van de doelstellingen uit de begroting 2013 en over de financiële 

ontwikkelingen in 2013. Deze rapportage betreft de stand van zaken na de eerste zeven 

maanden van dit jaar. In deze tussenrapportage zijn de programma’s omgezet naar de drie 

domeinen Burger en Bestuur, het economisch en het sociale domein. De tussenrapportage sluit 

met een nadelig saldo van € 1.217.214.  Hieronder ziet u op hoofdlijnen hoe dit nadelig saldo tot 

stand is gekomen. 

 

Omschrijving Bedrag in euro’s 

X 1.000 

Stand van de begroting aan het begin van het jaar 76 V 

Volgens de mei circulaire 2013 krijgt de gemeente Schagen in 2013 minder 

algemene uitkering, met name door onder uitputting bij het Rijk over het jaar 2012  

 

786 N 

Aframing van  rentelasten door lagere rentepercentages op financieringsmiddelen. 

 

926 V 

Aframing van  stelposten zoals verwerkt in de meerjarenvisie 2013-2016 (In de 

afzonderlijke begrotingen hebben de drie gemeenten stelposten opgenomen voor 

het behalen van inkoopvoordelen (Harenkarspel 70, Schagen 180 en Zijpe 90). 

De inkoopvoordelen komen op de betreffende budgetten tot uiting. 

 

340 N 

In de meerjarenvisie 2013-2016 is een taakstelling opgenomen voor  besparing op 

budgetten als gevolg van de vorming van de nieuwe gemeente. De taakstelling is 

in de tussenrapportage functioneel verwerkt, voor zover  er voordelen door de fusie 

zijn. 

 

200 N 

Lagere opbrengsten leges omgevingsvergunningen met name door het uitblijven 

van grootschalige bouwprojecten. 

 

370 N 

De opbrengst uit de parkeerboetes is lager dan geraamd. 

 

120 N 

Vrijval van kapitaallasten door  later  investeren dan gepland, voor enkele 

projecten. Dit betreft een incidenteel voordeel voor 2013.  

 

95 V 
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Het project om extra snippergroen te verkopen is nog niet opgestart. 

 

200 N 

Duurdere aanbesteding van het  leerlingen vervoer na het faillissement van een 

eerdere vervoerder. 

  

286 N 

Diverse overige aanpassingen. 

 

12 N 

Gewijzigd begrotingssaldo 2013 1.217 N 

 

 

Hieronder ziet u de wijzigingen in budget per domein. 

 

    Budgetneutrale wijzigingen Budgetaanpassingen   

Domein Begroot Lasten Baten Laten Baten Nieuw budget 

Sociaal 21.279.624 555.981 7.079 305.727 -293.911 22.428.164 

Burger en Bestuur -26.984.918 344.161 -677.283 6.915.471 8.472.490 -28.875.058 

Economisch 5.629.214 -215.780   4.731.742 2.480.886 7.664.290 
 

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van de 

beleidsvoornemens in de begroting 2013 en de financiële ontwikkelingen per 31 juli 2013. 

2. Akkoord te gaan met de vorming van de reserve investeringen maatschappelijk nut en de  

toevoeging van een bedrag van € 7.846.084. 

3. Akkoord gaan met  de dotatie van € 55.000,-  aan de reserve  riolering. 

4.  Akkoord te gaan met de transitie van programma naar domein volgens bijlage 5. 

5.    De volgende programmabegrotingswijzigingen vast te stellen:  

       Sociaal domein    € 22.428.164 

       Domein burger en bestuur                € 28.875.058 -/- 

       Economisch domein     € 7.664.290 

 

Financiële gevolgen

Zie rubriek financiën 

 

 

Advies raadscommissie

De auditcommissie, in vergadering bijeen op 2 september 2013, adviseert de raad het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk met de volgende overweging. 

De auditcommissie complimenteert het college en de organisatie met het feit dat het college in 

zo korte tijd op zo’n detailniveau cijfers en beleidsinformatie heeft kunnen presenteren in de 

tussenrapportage. 

Het financiële beeld van de tussenrapportage 2013 valt tegen. Zonder koerswijziging stevenen 

we af op een nadelig resultaat van € 1.217.214.- . Het financiële beeld voor de jaren na 2013 is 

evenmin rooskleurig. De gemeente staan fikse kortingen op het gemeentefonds te wachten. 

De auditcommissie adviseert de raad om die redenen het college op te dragen het tekort voor 

2013 zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke begroting voor 2013 te brengen en de 

programmabegrotingswijziging conform het conceptraadsbesluit vast te stellen.  

 

De auditcommissie is verheugd over het feit dat de  ph. al de nodige inspanningen heeft verricht 

om voormeld begrotingstekort 2013 terug te dringen. 

 

1 Aanleiding

Gelet op het bepaalde in artikel 7 van de financiële verordening van de gemeente Schagen 

wordt er minimaal een keer per jaar een tussenrapportage opgesteld. De tussenrapportage wordt 
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per domein gepresenteerd met een beleidsdeel en een financiële paragraaf. In het beleidsdeel 

wordt aangegeven wat de stand van zaken is bij het realiseren van de doelstellingen uit de 

programmabegroting van 2013. Naast een korte weergave van de huidige ontwikkelingen, is 

alleen informatie opgenomen over beleidsvoornemens en budgetten waarvan de uitvoering c.q. 

de besteding anders loopt dan verwacht. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Doel van dit voorstel is om uw raad te informeren  over de voortgang van de beleidsvoornemens  

die zijn opgenomen in de begroting 2013.  Daarnaast vindt een actualisatie van budgetten 

plaats die leiden tot een aanpassing van het begrotingssaldo 2013.  

 

3 Argumenten

Gelet op het bepaalde in artikel 7 van de financiële verordening van de gemeente Schagen 

wordt er minimaal een keer per jaar een tussenrapportage opgesteld. Dit is de rapportage over 

de eerste 7 maanden van 2013. 

 

4 Financiën

De mutaties hebben een effect  op de baten en lasten zorgen voor een aanpassing van het 

resultaat met een bedrag van € 1.293.000,- nadelig. Het gewijzigde begrotingssaldo 2013 komt 

hierdoor uit op € 1.217.000 nadelig. 

 

5 Risico's

In de rapportage is een apart hoofdstuk opgenomen met betrekking tot de risico’s. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink 

 

 

 

 

Digitale bijlage: 

Tussenrapportage 2013
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Auditcommissie d.d. 2 september 2013; 

 

gelet op het bepaalde in artikel de Gemeentewet, de Financiële verordening gemeente 

Schagen; 

 

besluit:

Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van de  

beleidsvoornemens in de begroting 2013 en de financiële ontwikkelingen per 31 juli 2013. 

1. Akkoord te gaan met de vorming van de reserve investeringen maatschappelijk nut en de  

toevoeging van een bedrag van € 7.846.084. 

2. Akkoord gaan met  de dotatie van € 55.000,-  aan de reserve  riolering. 

3. Akkoord te gaan met de transitie van programma naar domein volgens bijlage 5. 

4. De volgende programmabegrotingswijzigingen vast te stellen:  

       Sociaal domein    € 22.428.164 

       Domein burger en bestuur                € 28.875.058 -/- 

       Economisch domein     € 7.664.290 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 24 september 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

Raadsbesluit 


