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Inleiding
2020: Schagen samen sterk

2020 was met recht een bijzonder jaar, waarin van ons allemaal veel is gevraagd. Een 
jaar waarin we veel wilden, maar we door de corona-pandemie niet veel mochten. Waarin 
we, ondanks alles, met elkaar geprobeerd hebben dit jaar zo goed mogelijk door te 
komen. Waarin onze aandacht voornamelijk lag bij het ondersteunen van hén die dat het 
meest nodig hadden en we ons ingespannen hebben om de gevolgen zo klein mogelijk te 
houden. We zijn trots op de veerkracht die we in de samenleving hebben gezien en 
waarin inwoners oog hadden voor elkaar. 

In 2020 hebben we elkaar anders leren kennen; we zagen elkaar letterlijk op afstand en 
voornamelijk digitaal. We kregen als gemeente andere vragen uit de samenleving. En 
hoewel het van ons allemaal veel gevraagd heeft, hebben we mét elkaar een weg 
gevonden om in gesprek te blijven, om antwoorden te vinden op de vragen die er waren. 
We zagen ook een tweedeling ontstaan in de samenleving: ondernemers en inwoners die 
door de maatregelen ineens nauwelijks of geen werk meer hadden, en ondernemers en 
inwoners die het juist heel druk hadden of voor wie nauwelijks iets veranderde. 

De maatregelen tegen corona dwongen ons op afstand te blijven; ontmoetingen en 
bijeenkomsten te annuleren. Niet alleen in het gemeentehuis, overal in onze mooie 
gemeente bleef het stil. Geen Paasvee, geen Popweekend, geen Huisweidfestival, geen 
Badpop en ga zo maar door. De (sport) verenigingen en evenementenorganisaties 
maakten daardoor ook een ongekend zwaar jaar door. Samen met de provincie konden 
we de grote evenementen iets steunen. 

Binnen onze mogelijkheden als gemeente hebben we er alles aan gedaan om inwoners, 
ondernemers, verenigingen, instellingen en ketenpartners deze periode zo goed mogelijk 
te laten doorkomen. En tegelijkertijd onze normale dienstverlening zo goed mogelijk te 
leveren, onze plannen en ambities uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk uit te voeren. 
Immers, dit soort tijden vragen om een overheid die verantwoordelijkheid neemt. In deze 
jaarrekening leest u welke resultaten we vorig jaar ondanks en door corona hebben 
gehaald.

Voor veel inwoners en ondernemers zijn dit onzekere tijden. Als college zijn we ons 
hiervan sterk bewust. Er komen betere tijden, de vaccinaties zijn begonnen, maar we zijn 
er nog niet. Wetende dat deze crisis nog niet voorbij is, hopen en wensen we dat we de 
saamhorigheid van 2020 en de goede toon – die we ondanks alles tóch vaak vonden - 
behouden om zo samen verder te gaan.
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Algemeen
Resultaat

In het afgelopen jaar hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de ontwikkeling van het 
saldo.
Bij de 2e Tussenrapportage 2020 kwam het saldo uit op € 564.000 positief.
Het jaarrekening resultaat 2020 komt uit op € 1.007.000 positief.

bedragen x 1 milj.

      rekening begroting rekening

 2019 2020 2020

         

lasten Domein ruimte en economie 8.373 6.383 4.948

 Domein samenleving en gezondheid 50.620 61.760 57.758

 Domein leefomgeving en duurzaamheid 16.235 18.835 18.933

 Domein inwoner en bestuur 41.843 42.459 42.651

    

 Totaal lasten 117.071 129.437 124.291

    

baten Domein ruimte en economie 14.235 5.553 5.239

 Domein samenleving en gezondheid 16.928 27.909 24.247

 Domein leefomgeving en duurzaamheid 1.246 998 1.196

 Domein inwoner en bestuur 92.368 94.232 95.087

    

 Totaal baten 124.777 128.692 125.769

    

 resultaat voor bestemming   7.706 -744 1.478

    

 dotaties in reserves 27.791 14.376 14.816

 onttrekking aan reserves 20.439 15.684 14.345

    

 totaal mutaties reserve 7.352 -1.308 471

    

 resultaat na reserves   354 564 1.007

      V V V

De verschillen lichten we toe bij de domeinen of bij de toelichting op de balans. Enkele 
factoren die het verschil verklaren, zijn:

Domein ruimte en economie
· Door een toename van het aantal aanvragen en door enkele grote bouwprojecten 

zijn meer bouwleges ontvangen (526V)

Domein samenleving en gezondheid
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· Er is minder uitgegeven aan onderhoud voor openbare verlichting. Dit heeft onder 
andere te maken met het feit dat alle lichtarmaturen onlangs vervangen zijn. 
(97V)

· lagere kosten voor gladheidsbestrijding: van de geraamde 25 strooibeurten zijn er 
10 uitgevoerd. (83V)

Domein samenleving en gezondheid
· WSW kas overschot 2019 (146V)
· Maatwerkvoorzieningen jeugd, meerzorg-kosten als gevolg van duurdere trajecten 

(292N)
· Meerkosten wmo als gevolg van toename cliënten: (545N)
· Lagere kosten milieubeleid (177V)

Domein Inwoner en bestuur
· Meer ontvangsten Algemene uitkering na verschijnen december circulaire: 

accresontwikkeling en gelden 3e coronapakket. (154V)
· Meer opbrengsten toeristenbelasting (366V)
· Overige hier niet nader gespecificeerde verschillen (295V)

In de domeinen worden de ontwikkelingen binnen de doelstellingen en resultaten verder 
toegelicht.
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Toelichting jaarrekening

Grondbeleid
In de paragraaf Grondbeleid staat de voortgang van de diverse bouwgrondexploitaties 
van de gemeente. 

Ontwikkeling grondexploitatieportefeuille 
Via het MPG 2020 is voorgesteld om een zestal grondexploitaties af te sluiten: Schagen 
Beethovenlaan, Nes Noord, Haulo, ’t Zand Noord en Tuitjenhorn de Dijken en Burgerbrug 
Brede School. Dat is nu bij jaarrekening verwerkt.  Er zijn in 2020 geen grondexploitaties 
vastgesteld. De grondexploitatieportefeuille omvat per 31-12-2020 nog 7 
grondexploitaties.

Onderbouwing (tussentijdse) winstneming
De winstneming komt ten gunste aan de reserve grondexploitaties. Voor de tussentijdse 
winstneming geldt de 'percentage of completion' methode (POC); oftewel de mate waarin 
kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. Bij de bepaling van de winstneming is vanuit het 
voorzichtigheidsprincipe rekening gehouden met project-specifieke risico's, zoals deze 
zijn verwoord in de MPG 2020. De marktrisico's zoals genoemd in de MPG 2020 zijn 
conform BBV niet meegenomen in de bepaling van de winstneming.

Ontwikkeling boekwaarde 
De boekwaarde - de som van gerealiseerde kosten en opbrengsten -  is in 2020 per saldo 
met € 0,62 miljoen afgenomen. Per 31-12-2020 bedraagt de bruto boekwaarde van de 
bouwgronden in exploitatie € 7,59 miljoen.

Ontwikkeling voorzieningen en reserve grondexploitaties
Voorzieningen worden getroffen bij een te verwachten nadelig resultaat van de 
grondexploitatie. Dit is alleen het geval bij grondexploitatie Lagedijk. De 
verliesvoorziening bedraagt per 31-12-2020 € 2,54 miljoen.

Tafelzilver
De netto winst uit het verkoop van gemeentelijke vastgoed komt ten gunste van de 
'tweede doelstelling tafelzilver'.  Dit zal gefaseerd worden toegevoegd aan de reserve 
grondexploitatie omdat hier ook uit wordt geleend. De doelstelling bedraagt € 1,225 
miljoen. De stand tafelzilver is € 1,312 miljoen per 31-12-2020. De doelstelling tafelzilver 
is hiermee behaald.
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Balans bedragen x € 1.000

 debet     credit     

 activa  2020 2019  passiva   2020 2019

 

vaste 

activa   vaste passiva   

 immaterieel   eigen vermogen 62.375 60.899

 materieel 98.441 100.355 voorzieningen 7.052 6.635

 financieel 12.078 12.407

vaste schulden > 1 

jaar 57.389 58.544

     

 vlottende activa   vlottende passiva   

 voorraden 3.298 6.014   

 uitzettingen < 1 jaar 9.225 4.453 schulden < 1 jaar 3.210 7.869

 liquide middelen 9.170 8.251   

 overlopende activa 12.922 12.402 overlopende passiva 15.106 9.936

   145.134 143.882     145.134 143.882

toelichting belangrijkste wijzigingen:
Activa
Het verschil bij de materiële vaste activa is per saldo het effect van nieuwe investeringen 
minus de jaarlijkse afschrijvingen op lopende investeringen. 
De toename in de uitzettingen <1 1 jaar betreft mutaties in de belasting debiteuren en 
de "gewone" debiteuren.

Passiva
Mutaties in de bestemmingsreserves zorgen voor een stijging van het eigen vermogen 
met € 2,5 miljoen

COVID-19 (Coronavirus) en jaarrekening 2020
De uitbraak van het coronavirus dat de ziekte Het COVID-19 veroorzaakt, heeft financiële 
gevolgen voor de jaarrekening 2020. 
Via rapportages in 2020 bent u hierover geïnformeerd. In deze jaarrekening is een aparte 
bijlage opgenomen waarin een financieel overzicht is opgenomen.  Over het jaar 2020 is 
per saldo een bedrag van € 171.641 ten laste van de gemeenterekening gekomen.
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Financiële kengetallen

Risicobeheer, renterisiconorm, kasgeldlimiet
Voor de beheersing van de renterisico's gelden twee concrete richtlijnen: De 
renterisiconorm en de kasgeldlimiet (beide genoemd in de Wet FIDO).

Renterisiconorm:
Het totaal van de leningen waarvan de rente komend jaar wordt aangepast en het bedrag 
van de jaarlijkse aflossingen, mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het 
begrotingstotaal. In de tabel renterisiconorm is de ontwikkeling van de renterisiconorm 
weergegeven. Wij hebben geen langlopende geldleningen waarop wij de komende jaren 
een renterisico lopen. Dus blijven we hierdoor ruimschoots binnen de wettelijke norm 
(wet FIDO).
Kasgeldlimiet:
De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder (provincie) geïnformeerd moet worden 
als de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. In 2020 is de 
kasgeldlimiet niet overschreden. 

Lastendruk
In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten 
per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde met plaats 
217. op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten 
aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 355. 

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden aan gemeentelijke 
woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing betrokken. De 
gemiddelde woonlasten in Schagen bedragen € 768,-  landelijk is dit € 740,-. (voor nadere 
informatie zie de paragraaf lokale heffingen).
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Risicobeheersing
Risicomanagement 
Risicomanagement is het proces om risico's zodanig te beheersen dat meer zekerheid 
bestaat dat de organisatie haar doelstellingen zal realiseren.

Het lag in de lijn van 2019 om in 2020 een impuls te geven aan de verdere 
ontwikkelingen van het risicomanagement. Doordat in 2020 heel veel aandacht naar de 
beheersing van de corona pandemie is gegaan, is deze impuls uitgebleven. 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
In de begroting kwam de ratio voor het incidenteel weerstandsvermogen uit op 1.06 
Bij de jaarrekening is dit 2.1 als we uitgaan van de methode die bij de begroting 2021 is 
gehanteerd. 

De ratio voor structurele weerstandsvermogen bedroeg bij de begroting 3.0. Voor de 
jaarrekening is dit 5.3 (op basis van methode begroting 2021).

Aanpassingen in de risico's zijn:
Een hogere kans dat de coronacrisis doorzet en dat ook de komende jaren de kans op 
een pandemie toeneemt.

Aanpassing in de kans op een negatieve uitspraak in de rechtszaak over de inzet van het 
parkeerfonds.

Uit het overzicht van de risico's is het risico van het boekenonderzoek 2016, door de 
belastingdienst, niet meer opgenomen omdat hier een voorziening voor gevormd is.

Het effect van de herijking van het gemeentefonds is voordelig bijgesteld. De 
berekeningen, gebaseerd op het basisjaar 2017, laten een minder ongunstig beeld voor 
onze gemeente zien.

Overige kengetallen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan ook een aantal wettelijk 
voorgeschreven kengetallen. De netto schuldquote is gedaald van 31,3 naar 25,6. Dit 
komt door  mutaties aan de activa kant met name de mutaties in de uitzettingen < 1 
jaar. 
De ratio van de solvabiliteit is gestegen van 42% naar 43%
Het percentage belastingcapaciteit van 108%, laat zien, dat we met onze lokale lasten 
boven het landelijk gemiddelde bewegen.
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Jaarrekening

Domein lasten
Rekening 

2019

Primaire 
begrotin

g 2020

Begrotin
g na 

wijziging 
2020

Rekening 
2020

Domein ruimte en economie

D1RE1.1
9

Algemeen -536 2.644 2.639 1.049

D1RE2.1
9

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

8.063 2.102 2.758 3.251

D1RE3.1
9

Bedrijven kunnen groeien 259 294 409 272

D1RE4.1
9

Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

586 414 577 376

Subtotaal 8.373 5.455 6.383 4.948

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.1
9

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving

28.943 29.114 39.148 34.657

D2SG2.1
9

Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en 
beleving vorm

9.952 10.369 11.271 11.199

D2SG3.1
9

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond 
leven

11.725 11.558 11.340 11.903

Subtotaal 50.620 51.042 61.760 57.758

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.1
9

Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

10.333 13.822 12.422 12.703

D3LD3.1
9

Verduurzaming van de leefomgeving 5.902 5.340 6.413 6.230

Subtotaal 16.235 19.162 18.835 18.933

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

41.687 40.601 42.221 42.491

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke beslissingen

155 238 238 158

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting 1 2

Subtotaal 41.843 40.839 42.459 42.651

Totaal Lasten 117.072 116.498 129.437 124.291

Domein baten Rekening 
2019

Primaire 
Begrotin

g 2020

Begrotin
g na 

wijziging 
2020

Rekening 
2020

Domein ruimte en economie

D1RE1.19 Algemeen 2.406 2.243 2.177 2.484
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D1RE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

11.739 2.300 3.218 2.663

D1RE3.19 Bedrijven kunnen groeien 19 93 92

D1RE4.19 Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

71 64 64

Subtotaal 14.235 4.607 5.553 5.239

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving

10.147 9.442 19.739 15.487

D2SG2.19 Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en 
beleving vorm

646 571 444 921

D2SG3.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond 
leven

6.135 7.057 7.726 7.839

Subtotaal 16.928 17.069 27.909 24.247

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

723 519 508 890

D3LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving 523 269 489 306

Subtotaal 1.246 788 998 1.196

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

92.368 92.513 94.232 95.087

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke beslissingen

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting

Subtotaal 92.368 92.513 94.232 95.087

Totaal Baten 124.778 114.977 128.692 125.769

Rekening 
2019

Primaire 
begrotin

g 2020

Begrotin
g na 

wijziging 
2020

Rekening 
2020

Resultaat voor bestemming 7.706 -1.521 -744 1.478

Dotaties aan reserves 27.791 9.880 14.376 14.816

Onttrekkingen aan reserves 20.439 11.444 15.684 14.345

Saldo mutaties reserves -7.352 1.564 1.308 -471

Resultaat na bestemming 354 43 564 1.007
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Jaarverslag
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Domein inwoner en bestuur

Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots vormen ons credo. Samen maken wij de 
gemeente nog beter. Inwoners ervaren onze excellente dienstverlening nog meer als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar.

De gemeente is er voor de bewoners; samen kunnen we het beter dan alleen.
Inwoners kunnen waarde en kwaliteit aan hun leefomgeving toevoegen.

Inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer zaken niet mogelijk, of juist verplicht 
zijn. Wij zijn direct aanspreekbaar op onze acties.

In dit domein leest u hoe we de volgende onderwerpen in de praktijk gaan brengen:
· dienstverlening,
· participatie,  
· een doelmatige bedrijfsvoering,
· een gezond en haalbaar financieel beleid
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Doelstelling IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

Resultaat IB1.1De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk 
beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen 
verwachten

We hebben dit gedaan door:

Onze klantenservice heeft een professionele groei doorgemaakt door de ervaringen die 
het afgelopen jaar zijn opgedaan. De service van het actief oppakken van signalen van 
onze klanten wordt bijzonder gewaardeerd.

De digitale dienstverlening is in het verslagjaar verder uitgebreid met onder andere 
mogelijkheden tot het digitaal aangifte doen van geboorte, voorgenomen huwelijk en 
overlijden. Ook de producten en diensten in het burgerportaal (persoonlijke 
internetpagina)
mijn.schagen.nl  zijn verder uitgebreid.

We hebben het programma 'best mogelijke dienstverlening' voorbereid. Wij willen dat 
onze inwoners en ondernemers zich welkom voelen. Dat zij zich-, gehoord, gezien en 
begrepen voelen.  

Hiermee hebben we bijgedragen aan de relatie inwoner - gemeente en gewerkt aan het 
verhogen van het vertrouwen in de gemeente.
Indicator:
Klantwaardering hal: streven minimaal 90% (zeer)tevreden
Geen recente indicator beschikbaar. De zuil waarop de waardering kan worden 
aangegeven stond in verband met de corona-maatregelen niet in de hal.

Streven telefonie: streven 55% van de vragen wordt direct beantwoord.
In 2020 is 56% van de gestelde vragen direct door de Frontoffice (telefonie) afgehandeld.

Klantenservice: streven klantwaardering van minimaal een 8
In 2020 is de klantenservice gewaardeerd met een 8,9

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

Wij doen dit door:
De activiteiten en resultaten zijn vermeld in de paragraaf bedrijfsvoering.

Resultaat IB1.3Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

We hebben dit gedaan door:

- Het inzicht in de geldstromen  geven door het opstellen van een begroting, een
  jaarrekening en tussenrapportages. In 2020 hebben we twee tussenrapportages 
opgesteld.
  Verder is de raad via 4 coronarapportages geïnformeerd over de (financiële)
  situatie rondom de corona-pandemie en de gevolgen voor de gemeente Schagen.
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- In 2020 zijn de langlopende schulden teruggelopen van € 58,5 miljoen naar € 57,2 
miljoen. 
  Zie ook de balans met toelichting.

- De aanslagen toeristenbelasting worden middels steekproeven gecontroleerd door een
  extern bureau. Hierbij wordt een controle gedaan tussen de aangifte en de administratie
  van de onderneming. De aangiften bevatten hierdoor minder fouten.

-In 2020 is een extern bureau ingeschakeld voor ondersteuning bij het vinden van
 subsidies. De meerwaarde hiervan is dat alle mogelijkheden zijn bekeken voor
 subsidieondersteuning. Met inzet van dit bureau is bijvoorbeeld de aanschaf en plaatsing
 van zonnepanelen voor de Zijperweg binnen gehaald.

Indicator:
· Over 2020 is een sluitende begroting vastgesteld.
· In 2020 heeft de provincie repressief toezicht toegepast.
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Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle 
belangrijke beslissingen

Resultaat IB2.1Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig 
en verbindend

We hebben dit gedaan door:
De corona- maatregelen zorgen in veel gevallen voor ander contact; digitaal of 
telefonisch in plaats van fysiek. Toch zien we hierdoor qua contacten met 
wijkverenigingen en dorpsraden enige terugloop in de communicatie. Zo heeft er het 
afgelopen jaar geen bijeenkomst plaats kunnen vinden tussen het college en dorpsraden 
en wijkverenigingen. Hierbij komt dat nog niet alle dorpsraden en wijkverenigingen 
digitaal vergaderen. Ook de lunchafspraken zijn afgelopen jaar niet doorgegaan. De 
beeldvormende raad inzake participatie is ook om dezelfde reden (corona-maatregelen) 
uitgesteld. 

In 2020 hebben we ook veel mogen leren in het kader van participatie. De lessen die we 
meenemen naar volgend jaar hebben te maken met het vooraf stellen van kaders en 
spelregels in de pre-projectfase. Kaders op inhoud én op proces. Op deze manier is vooraf 
inzichtelijk wat vastligt en waar speelruimte zit. Zo kunnen verwachtingen vooraf 
gemanaged worden. Zodat vóóraf duidelijk is voor inwoners waar nog ruimte zit om mee 
te denken en waar niet. 
Denk bij kaders op inhoud bijvoorbeeld aan; tijdblokken, budgetten, juridische kaders, 
technische kaders.
Denk bij kaders op proces bijvoorbeeld aan; tijdspad en vooraf te maken afspraken als 
sprake is van tegengestelde belangen/wensen. 
Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar. 

Resultaat IB2.2We ondersteunen inwonersinitiatieven

We hebben dit gedaan door:
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het digitaal mogelijk maken van participatie. 
In oktober 2020 is het participatieplatform samen.schagen.nl live gegaan. Zowel 
projecten vanuit de gemeente als een wedstrijd van ingediende plannen zijn op het 
platform geplaatst.  Inmiddels zijn er ongeveer 4000 geregistreerde gebruikers op het 
platform. 

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar. 
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020

Verschil

Lasten 42.244 44.059 44.459 -399

Baten 94.980 97.792 97.681 -111

Saldo 52.736 53.733 53.222 -510 N

Totale lasten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020

Verschil

IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle 
vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. 
Inwoners en bedrijven weten wat zij 
van de gemeente kunnen verwachten

982 1.107 997 110

IB1.2 De bedrijfsvoering is doelmatig en 
efficiënt

35.179 36.009 36.054 -45

IB1.3 Het financieel beleid is transparant, 
gezond en haalbaar

5.844 6.705 7.249 -543

IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening 
als vriendelijk, snel, goed en 
betrouwbaar

42.006 43.821 44.299 -478

IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven 238 238 158 80

IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke 
beslissingen

238 238 158 80

IB3.1 Vennootschapsbelasting 0 0 2 -2

IB3 Vennootschapsbelasting 2 -2

Totaal Lasten Domein inwoner en bestuur 42.244 44.059 44.459 -399 N

Toelichting verschillen Lasten
IB 1.1
· Een bestaand investeringskrediet is in 2020 (nog) niet volledig 

uitgegeven(vermindering fysieke archieven). Omdat deze kapitaallasten worden 
gedekt vanuit de reserves en heeft dit voordeel per saldo geen effect op het 
rekeningresultaat. Daarnaast is in 2020
niet volledig gebruik gemaakt van het budget dat jaarlijks beschikbaar is voor de
aanschaf van bedrijfskleding wat een voordeel oplevert. Totale voordeel is 56V.

· Het totaal van de werkelijke afdrachten aan het Rijk is lager uitgevallen. Deze 
afdrachten houden verband met de leges die wij in rekening brengen bij aanvragen 
(15V)

· Het budget Lijkschouwing sluit € 19.043 voordelig. Onze invloed op deze lasten zijn 
nihil. Wel monitoren we het budget en doen tussentijds bij- of af ramingen (19V).

· In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor 2021. We 
hebben hier ook de nodige werkzaamheden en uitgaven voor gedaan. Wij hadden het 
voornemen om in 2020 nog meer voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen 
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maar dat is als gevolg van de Corona problematiek niet volledig gelukt. Hierdoor 
hebben wij het beschikbare budget voor 2020 niet volledig gebruikt (30V).

· De afgelopen jaren is er toename van zaken waarbij noodzakelijke juridische advies 
ingeschakeld moet worden. Dat verhoogt juridische kosten. Deze toename zorgt voor 
een hoger beroep op het budget juridische ondersteuning. Daarnaast is dit jaar de 
gemeente twee keer door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van een 
dwangsom wegens niet tijdig beslissen in situaties die gerelateerd zijn aan 
omgevingsvergunningen (13N)

· Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (3V).

IB 1.2
· De corona maatregelen hebben tot gevolg dat de personele bezetting en het live 

aanwezig zijn van personen op de locatie Laan 19 sinds 17 maart 2020 drastisch is 
verminderd. Gevolg hiervan is dat er beduidend minder kosten waren op het gebied 
van restauratieve goederen en voorzieningen (40V).

· Per 1 september 2020 is voor het bestaande personeel de nieuwe termijn ingegaan 
voor het aanschaffen  van de benodigde BYOD. In de begroting is hiervoor een 
totaalbedrag opgenomen van € 640.000,- (voor 3 jaar). Dit jaar is hiervan een 
bedrag gebruikt van € 244.000,-. Waardoor op dit budget een voordeel ontstaat van 
€ 396.000,-.(396V). Aan de batenkant wordt ook een lager bedrag onttrokken uit de 
reserve BYOD zodat een en ander budgettair neutraal verloopt.

· Bij de afdeling Samenleving zijn meer kosten gemaakt om de TOZO-regeling uit te 
kunnen voeren. Dit levert op dit product een nadeel op van € 302.400,-. (302N). 
Daarnaast wordt  vanuit het rijk voor de uitvoering van deze nieuwe regeling een 
vergoeding ontvangen voor de uitvoeringskosten. 

·  De oude school Torenven die sinds 2016/2017 bewoond werd door anti-kraak, is in 
2020 verkocht en overdragen. Vervolgens hebben wij een gas afrekening ontvangen 
vanuit de HVC over de afgelopen jaren. Met deze incidentele uitgave was binnen de 
begroting geen rekening gehouden. Een andere oorzaak is een structureel  te laag 
budget voor de schoonmaakkosten van onze gemeentelijke huisvesting. Een 
aanpassing hiervan zal in 2021 plaatsvinden. Op het gasverbruik Laan 19 en het 
energiegebruik bij de andere gebouwen hebben coronamaatregelen geen invloed 
gehad (113N).

· In 2020 heeft de gemeente Schagen een digitaal participatieplatform gelanceerd 
(samen.schagen.nl). De kosten van dit nieuwe platform worden betaald uit de I&A 
budgetten. Daarnaast hebben we eind 2020 extra maatregelen getroffen om onze 
ICT-systemen nog beter te beschermen tegen de verhoogde cybercrime (aanvallen, 
hacken en gijzeling). Hierdoor wordt de I&A exploitatie voor 2020 afgesloten met 
een overschrijding (26N).

· Daarnaast zorgen mutaties op het totale personeelsbudget voor een overschrijding 
van € 32.000,- (32N).

· Overige mutaties zorgen voor resterend nadeel (8N).

IB 1.3
· Per 1 januari 2021 wordt de Wet Inburgering van kracht. In de mei circulaire 2020  is 

vooruitlopend op deze wet een bedrag ontvangen van het Rijk voor de 
voorbereidingen. In het collegebesluit van 11 februari is besloten deze gelden 
beschikbaar te houden voor dit doel. Het wordt daarmee in de Algemene reserve 
gestort(93N)

· Ieder jaar wordt de hoogte van de voorziening wachtgeld voormalige wethouders 
bepaald. Naast de lagere verplichte doorbetaling dan begroot aan de voormalige 
wethouders kan de voorziening voor nog toekomstige kosten naar beneden worden 
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bijgesteld. Ook de wachtgeldverplichting van de huidige wethouders viel lager uit 
dan in de voorziening was opgenomen (180V).

· Er heeft een opschoonactie plaatsgevonden op oude vorderingen. Dit heeft geleid 
tot afboekingen en een bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren 
(belastingen, gewone debiteuren en GWS debiteuren).Dit is een incidenteel effect 
(248N). Daarnaast is een voorziening gevormd voor de belastingdienst in verband 
met het boekenonderzoek 2016 (355N) en heeft een herziening plaatsgevonden op 
de BTW afdracht van het  afvalfonds (47N).

· Doordat investeringen achterblijven bij de prognose hebben we minder geld hoeven 
lenen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar “kort geld” (voor een periode van 
minder dan een jaar) geleend in plaats van “lang geld”. Het lenen van kort geld 
heeft het afgelopen jaar geld opgeleverd in plaats van dat het geld gekost heeft, de 
zogenaamde negatieve rente (32V).

· Afgelopen jaar is invulling gegeven aan het communicatieplan van de raad. Deze 
kosten zijn opgevangen door de ruimte binnen de loonkosten van de griffie. Verder 
is in de begroting een te laag bedrag opgenomen voor  de loonkosten van de 
gemeenteraad, steunfractieleden en de commissiegriffier RNN. Per saldo zorgt dit 
voor een nadeel (17N)

· Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (5V).

B 2.2
· Als gevolg van de coronacrisis zijn er minder initiatieven binnen gekomen en zijn 

andere initiatieven gestagneerd. Zo zullen er in 2021 een aantal initiatieven worden 
uitbetaald die in 2020 zijn opgestart (53V)

· Daarnaast zijn, in het kader van burgerparticipatie tijdens dit corona-jaar minder 
verzoeken vanuit de samenleving binnengekomen om zaken op te pakken. Dit heeft 
natuurlijk ook te maken met de sociaal distantie (27V).

Totale baten per doelstelling per resultaat

19



Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020 Verschil

IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle 
vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. 
Inwoners en bedrijven weten wat zij 
van de gemeente kunnen verwachten

690 471 449 22

IB1.2 De bedrijfsvoering is doelmatig en 
efficiënt

1.456 2.000 1.888 112

IB1.3 Het financieel beleid is transparant, 
gezond en haalbaar

92.834 95.321 95.345 -23

IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening 
als vriendelijk, snel, goed en 
betrouwbaar

94.980 97.792 97.681 111

IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven 0 0 0 0

IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke 
beslissingen

IB3.1 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0

IB3 Vennootschapsbelasting

Totaal Baten Domein inwoner en bestuur 94.980 97.792 97.681 111 N

Toelichting verschillen Baten
IB 1.1
· Zoals ook bij de lasten al is vermeld hebben wij in 2020 minder aanvragen gekregen 

voor     de Basisregistratie Personen. Daarmee hebben wij ook minder leges  
ontvangen dan aanvankelijk geraamd (15N)

·  De legesinkomsten voor Identiteitsdocumenten en rijbewijzen zijn iets lager 
uitgekomen dan begroot (6N). 

· Overige mutaties zorgen voor resterend nadeel (1N).

IB 1.2
· Per 1 september 2020 is voor het bestaande personeel de nieuwe termijn ingegaan 

voor het aanschaffen  van de benodigde BYOD. In de begroting is hiervoor een 
totaalbedrag opgenomen van € 640.000,- (voor 3 jaar). Dit jaar is hiervan een bedrag 
gebruikt van € 244.000,-. zie ook lastenkant. Aan de batenkant wordt ook een lager 
bedrag onttrokken uit de reserve BYOD (396N) zodat een en ander budgettair 
neutraal verloopt.

· Bij de afdeling Samenleving zijn meer kosten gemaakt om de TOZO-regeling uit te 
kunnen voeren. Daarnaast wordt aan de gemeente vanuit het rijk voor de uitvoering 
van deze nieuwe regeling een vergoeding ontvangen voor de uitvoeringskosten 
(316V).

· Daarnaast zorgen mutaties op het totale personeelsbudget voor iets minder 
detacheringsinkomsten dan waarmee rekening is gehouden in de begroting (28N).

· Overige mutaties zorgen voor resterend nadeel (4N).

IB 1.3
· Het tempo voor het doen van investeringen (omgevingsvisie en revitalisering 

recreatieparken) heeft in de werkelijkheid een andere dynamiek dan waar in de 
begroting mee wordt gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit resultaat lagere 
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afschrijvingslasten verantwoord. Echter staan hier ook lagere onttrekkingen aan 
reserves tegenover, welke over de verschillende resultaten zijn verspreid (492N).

· Ten opzichte van de begroting zijn er minder belasting ontvangsten binnen gekomen 
voor de afvalstoffenheffing. De lagere opbrengsten worden meegenomen in de 
kostendekkendheid van de leges voor afval (141N).

· De wachtgeldverplichting van de huidige wethouders viel lager uit dan in de 
voorziening was opgenomen, waardoor de voorziening naar beneden bijgesteld kan 
worden(89V).

· Bij het uitkomen van de december circulaire is duidelijk geworden  dat wij nog extra 
gelden kregen voor: accresontwikkeling en 3e corona pakket, maar minder voor 
mobiliteitshulp middelen e.a. Deze extra middelen, die op het einde van het jaar zijn 
toegevoegd, vervallen nu in het resultaat (154V).

· De opbrengsten uit dwangbevelen zijn hoger dan geraamd, doordat de opbrengst van 
2019 ook in 2020 is verantwoord (25V).

· De OZB inkomsten zijn iets achtergebleven op de raming in de begroting. Dit komt 
omdat in de raming ook een schatting is gemaakt van het realiseren van toekomstige 
woningbouw (37N)

· Als gevolg van de covid-19 pandemie zijn tijdens de lockdown periodes de terrassen 
gesloten. Conform de maatregelen die de gemeente heeft genomen, heffen wij voor 
de periodes dat de horeca gesloten was geen precariobelasting (34N).

· Het budget verminderen fysiek archieven is niet volledig uitgegeven in 2020. Hierdoor 
is er  ook minder vanuit de reserve frictiekosten onttrokken (46N).

· Op de post incidentele lasten en baten is een vrijval gereserveerd uit de voorziening 
om de  correctie van het boekenonderzoek 2016 door de belastingdienst af te dekken. 
Daarnaast zorgt een teruggaaf compensabele btw over 2015 en 2016, naar aanleiding 
van de aanpassing mengpercentage voor het overige verschil (133V).

· In het voorstel over de corona-maatregelen die in de raad van mei 2020 is 
vastgesteld, is rekening gehouden met een lagere opbrengst toeristenbelasting. 
Echter doordat tijdens de zomerperiode veel vakantiegangers in eigen land zijn 
gebleven en ook zo onze gemeente hebben bezocht, bleek dat de lagere verwachte 
opbrengst hiermee teniet werd gedaan (366V). 

· Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (6V).

  Verbonden partij
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Gemeenschappelijke regelingen

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.

Vestigingsplaat
s

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 burgemeester M.J.P van Kampen.

Raadsrapporteu
rs

B. Glashouwer en M. Struijf

Financieel 
belang

De bijdrage voor 2020 komt voor de gemeente Schagen uit op € 4,49 
per inwoner. Naast de bijdrage hebben wij in 2020 ook een bedrag van 
bijna € 9.000,- ontvangen vanuit de resultaatbestemming 2019. Dit 
bedrag is niet in onderstaande tabel verwerkt.

Ten opzichte van 2019 ging onze bijdrage met € 3 duizend omhoog. 
Dit was met name het gevolg van de jaarlijkse indexatie.

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

209 134 439 422 0 0
Bedragen X € 1.000

Risico's In totaal bedraagt het risico € 100 duizend. Het beschikbare 
weerstandsvermogen bedraagt € 272 duizend. De risico's kunnen 
daarmee volledig worden opgevangen binnen de eigen middelen.
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Zienswijze De raad heeft voor de begroting 2020 de volgende zienswijzen 
kenbaar gemaakt.

De raad heeft voor de begroting 2020 geen zienswijzen ingediend

Beleids- 
voornemens

Met diverse gemeenten en hun leveranciers van softwareoplossingen 
is gewerkt aan de voorbereiding voor de aansluiting op het e-depot.
Inmiddels zijn er ook al een aantal digitale fotocollecties opgenomen 
in het e-depot. Deze foto’s zijn via de beeldbank raadpleegbaar.

Het jaar 2020 was het eerste jaar waarin via ‘digitaliseren op verzoek’ 
de bezoeker de mogelijkheid had om vanuit huis gratis een archiefstuk 
te laten scannen. In het begin was het aantal archieven waaruit 
aangevraagd kon worden beperkt, in de loop van het jaar is dat 
uitgebreid. Zeker in verband met de sluiting als gevolg van Corona 
was dit een service die zeer op prijs werd gesteld. Op deze manier 
wordt in de geest van de Wet open overheid (WOO) en de Wet 
hergebruik overheidsinformatie (Who) de openbaarheid en 
raadpleegbaarheid van stukken optimaal, ook op afstand. 

In 2020 is een nieuw inspectiebeleid geformuleerd, waarbij de 
inspecties niet alleen breder (dus niet alleen beperkt tot de 
belangrijkste informatiesystemen, maar organisatiebreed), maar ook 
dieper (niet alleen een check op de procedures maar ook een check 
op de navolging van de vastgestelde interne regels) uitgevoerd zullen 
worden.

Op basis van de KPI's is verslag uitgebracht aan colleges van B&W van 
bijna alle aangesloten gemeenten (incl. de GR’en GGD en VR) en op 
basis van deze rapporten is een benchmark samengesteld, die is 
verspreid onder alle aangesloten gemeenten.

In het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven 
heeft het Team Archiefinspectie de ontwikkelingen gevolgd bij 
Schagen. Waar nodig zijn kaders gesteld en is advies gegeven.

Kengetallen · Inwoners (1-1-2019; de basis voor de berekening) 444.021
Apparaatskosten 1.332.984
Apparaatskosten per inwoner 2,99

· Formatie (exclusief inhuur) 16,29
Formatie per 1.000 inwoners 0,037

· Bezetting (exclusief inhuur) 16,03
Bezetting per 1.000 inwoners 0,036

· Kosten inhuur derden 119,254
Loonsom (exclusief overige personeelslasten) 1.278,258
Externe inhuur in % van loonsom + kosten inhuur derden 
9,3%

· Overheadlasten 450.964
Totale lasten 2.597.923
Overhead in % van totale lasten 17.36%

Overige financiële kengetallen
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· Netto Schuldquote -12,3%
· Solvabiliteitsratio 31,4%
· Structurele exploitatieruimte 2,5%

Toelichting financiële kengetallen
Netto schuldquote
Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte 
van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten 
en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto 
schuldquote

Doelrealisatie Deze gemeenschappelijke regeling faciliteert draagt actief bij aan de 
instandhouding van: culturele activiteiten, erfgoed en evenementen.

Webadres www.regionaalarchiefalkmaar.nl

Overige verbonden partijen

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.

Vestigingsplaat
s

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. In 2020 is dividend 
ontvangen voor een bedrag van € 24.974
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Bijdrage 2020 25
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

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. 

Vestigingsplaat
s

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 2020 0
Bedrag x € 1.000

      
Dit jaar was het laatste jaar dat de NV Houdstermaatschappij GKNH dividend heeft 
uitgekeerd. De Houdstermaatschappij is geliquideerd en overgegaan naar Liander. Dit 
jaar is nog een dividend ontvangen van € 147.768.
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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Domein ruimte en economie

Wij zijn trots op onze vele diverse bedrijven, onze verschillende sterke dorpskernen en 
onze toeristische parels. Binnen het Domein ruimte & economie werken we aan de 
programmalijnen "wonen, bedrijvigheid en toerisme". Dit doen we samen met de 
bewoners, ondernemers en bezoekers. Wij willen dat iedereen in onze gemeente hier zo 
prettig mogelijk woont, werkt of verblijft. 
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Doelstelling RE1 Algemeen

Resultaat RE1.1Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

We hebben dit gedaan door:
De activiteiten voor de gemeentelijke Omgevingsvisie verliepen ondanks de coronacrisis 
volgens planning. We zijn bezig geweest met het bestuurlijk traject van de 3 
hoofdonderdelen van de Omgevingsvisie; de Waardenkaart, Speerpunten en Reisgids. 
Het laatste kwartaal van 2020 is benut om de eerste versie van de Omgevingsvisie met 
het bestuur te bespreken. Met de raad zijn bijeenkomsten gehouden, met als doel om de 
eerste versie van de Omgevingsvisie vrij te geven voor participatie. Vaststelling van de 
Omgevingsvisie is nu gepland in het laatste kwartaal van 2021. 

De volgende resultaten zijn verder behaald:
· Het 'parapluplan 1e tranche' is in 2020 vastgesteld, maar deze is vanwege een 

beroepsprocedure nog niet onherroepelijk. Het parapluplan is het eerste 
gemeentedekkende omgevingsplan voor de gemeente Schagen en een aanloop 
naar een volledig omgevingsplan.

· Er is gewerkt aan (de voorbereiding van) drie bestemmingsplannen die als 
omgevingsplan worden opgesteld, te weten: 

o 'Project verzamelplan': bundeling van verschillende gemeentelijke 
ruimtelijke projecten. 

o 'Verzamelplan initiatieven': bundeling van verschillende ruimtelijke plannen 
van initiatiefnemers.

o 'Parapluplan 2e tranche': plan waarin voor verschillende thema’s die 
betrekking hebben op de gehele gemeente uniforme regels worden 
gegeven.

· Gemeente Schagen is in het 4e kwartaal 2020 aangesloten op het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). Het kan nu, naast het ontvangen van aanvragen en 
meldingen (STAM koppeling) ook toepasbare regels publiceren (STTR koppeling). 
De aansluiting voor het Omgevingsplan (LVBB koppeling) is gelegd. Voor dit 
laatste zijn standaarden en het programma zelf nog in ontwikkeling.

· Het college heeft in december 2019 besloten in te stemmen met het 'projectplan 
aanpak stikstof'. Dit is een eigen ecologische gebiedsgerichte aanpak van de 
stikstofproblematiek. Hierdoor hoopt de gemeente dat vertragingen voor 
bouwinitiatieven wordt voorkomen. Voor de beoordeling van stikstofeffecten op 
Natura 2000-gebieden is een beleidslijn ontwikkeld. Deze wordt voortdurend 
aangepast aan de hand van de laatste regelgeving, inzichten en jurisprudentie op 
dit gebied. In 2020 heeft de gemeente op verschillende niveaus (regionaal, 
provinciaal en landelijk in VNG-verband) meegepraat en meegedacht over 
oplossingen voor de stikstofproblematiek. Samen met de gemeente Bergen, de 
provincie en enkele natuurorganisaties wordt gewerkt aan het opstellen van een 
gebiedsgerichte aanpak stikstof. Die gericht is op enerzijds het mogelijk maken 
van nieuwe ontwikkelingen en anderzijds op het verminderen van de 
stikstofdepositie, het bijdragen aan natuurherstel en het treffen van 
herstelmaatregelen in de nabijgelegen Natura 2000- gebieden.

De resultaten dragen bij aan verbetering van de relatie inwoner - gemeente en 
vertrouwen in de gemeente. 

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar
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Resultaat RE1.2We werken regionaal samen

We hebben dit gedaan door:
· Ten aanzien van het opstellen van een nieuwe samenwerkingsagenda Kop van 

Noord-Holland is in 2020 besloten eerst een RegioAkkoord op te stellen. Dit 
akkoord is inmiddels door alle raden in de Kop van Noord-Holland vastgesteld. De 
laatste bouwsteen voor een nieuwe samenwerkingsagenda, de actualisatie van 
het Regionaal Ambitiedocument, is voor 90% gereed.

· Een deel van de projecten De Kop Werkt! (DKW!) zoals in Oudesluis en Groote 
Keeten is afgerond. Begin 2020 werd duidelijk dat andere programma’s niet in 
2020 gereed zouden komen. In het najaar hebben de vier gemeenteraden en 
Provinciale Staten ingestemd met de verlenging van de uitvoering van het 
programma DKW!. 

· Samen met 18 gemeenten in Noord-Holland Noord is een WoonDeal vastgesteld. 
Via de WoonDeal willen de gemeenten vaart maken met het realiseren van 40.000 
woningen extra tot 2030, waarvan 5.000 extra in Schagen, Hollands Kroon en Den 
Helder.

· In verband met de directe relatie tussen wonen en bereikbaarheid/mobiliteit 
Noord-Holland is in het najaar gestart met een nieuwe bereikbaarheidsagenda 
voor Noord-Holland Noord. 

De resultaten dragen bij aan het verbeteren van tevredenheid met relaties. 

Indicator: 
Geen recente indicator beschikbaar
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Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

Resultaat RE2.1Voldoende woningen in alle kernen

We hebben dit gedaan door:
· In 2020 is gestart met de bouw van 330 woningen. Onder andere in Schagen Nes 

Noord (97), Schagen Nijverheidsstraat (12), Schagen Regioplein (46), Tuitjenhorn 
Nieuwe Glas (48) en ’t Zand Noord (50).

· In de voorbereiding van diverse woningbouwprojecten is goede voortgang 
geboekt. Zo zijn diverse bestemmingsplannen vastgesteld (o.a. Warmenhuizen 
Remmerdel, Waarland Veluweweg) en onherroepelijk geworden (Tuitjenhorn 
Bladstraat, Schagen Westerpark). En zijn stedenbouwkundige plannen uitgewerkt 
(o.a. Schagerbrug B-veld, Tuitjenhorn Bogtmanweg, Schagen locatie Oudshoorn, 
Sint Maarten Rode Kool). CPO Torenven heeft het voormalige school aan 
Torenvenplein te Warmenhuizen aangekocht voor de realisatie van 
21 appartementen.  

· De ondertekening van het nieuwe convenant ‘Regionale samenwerkingsafspraken 
woningbouw van de Kop van Noord-Holland 2020-2030’ door de regiogemeenten 
en de Provincie Noord-Holland is een belangrijke mijlpaal voor het kunnen 
realiseren van de benodigde woningen. 

· Met de Wooncompagnie is een intentieovereenkomst gesloten. Dit om te komen 
tot de ontwikkeling van een corporatiehotel, spoedzoekerswoningen en reguliere 
sociale huisvesting. 

· Met de voorbereiding van het nog op te stellen woonakkoord is gestart. Het 
woonakkoord bevat regionale ambities, opgaven en acties die door alle 
regiogemeenten, de provincie en/of stakeholders gedragen wordt. Het Regionaal 
woonakkoord Kop van Noord-Holland (RwK) gaat over onderwerpen waar de regio 
en de provincie elkaar nodig hebben. Onnodige (bestuurlijke) regeldruk wordt zo 
voorkomen.

· Tijdens de raadsvergadering van november is het rekenkamerrapport ‘Wat is de 
effectiviteit van het woningbouwprogramma voor de periode van 1 januari 2013-1 
januari 2020?’ uitvoerig besproken. Er is direct gestart met de werkzaamheden 
voor een voorstel aan de raad om de kwalitatieve doelen uit te werken. De ambitie 
‘het starten met de bouw van 300 woningen per jaar’ van het college is meetbaar 
gemaakt door met de raad een lijst met de prognoses van start bouw van 
projecten te delen. De lijst is opgesteld om duidelijkheid te bieden over de 
realiseerbaarheid en realiteitswaarde van de uitgesproken ambitie.

· Er is in 2020 besloten dat de lokale woonvisie integraal onderdeel zal gaan 
uitmaken van de Omgevingsvisie. Er zal dus geen separate lokale woonvisie 
opgesteld worden. 

De resultaten dragen hoofdzakelijk bij aan het versterken van trots op de woonplaats.
Indicator:
Er zijn in 2020 volgens het CBS 186 nieuwbouw woningen gerealiseerd. Er is ook sprake 
van 77 woningen door splitsing, functiewijziging et cetera. Doordat er ook 4 woningen 
gesloopt zijn en 13 door samenvoegen, functiewijzigingen of overige onttrekkingen zijn 
verminderd, resulteert dit in een vergroting van de woningvoorraad met 247 woningen.

Resultaat RE2.2Huurwoningen voor alle doelgroepen
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We hebben dit gedaan door:
· In 2020 zijn in diverse projecten sociale huurwoningen gebouwd. Er is gestart met 

de bouw van 46 sociale huurwoningen aan het Regioplein / Sportlaan en het 
project is in hetzelfde jaar bijna afgerond. Het project Abbestederweg Callantsoog 
(20 sociale huurwoningen) is opgeleverd. Het bestemmingsplan Westerpark (35 
sociale huurwoningen) is onherroepelijk. Wooncompagnie is bezig met de 
aannemersselectie en de vergunningsaanvraag is ingediend.

· De Prestatieafspraken met Wooncompagnie zijn verlengd en geldig tot eind 2021.

Indicator:
De totale plancapaciteit in de gemeente Schagen bedraagt 4.464 woningen.  
(www.plancapaciteit.nl). 
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Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien

Resultaat RE3.1Meer ruimte voor bedrijvigheid

We hebben dit gedaan door:
De gemeente heeft zo goed als mogelijk geprobeerd haar ondernemers tegemoet te 
komen en te helpen tijdens de coronacrisis. We hebben dit onder andere gedaan door het 
verruimen van de terrassen voor de horeca, het kwijtschelden van de huur voor 
ondernemers die tijdens sluiting van de horeca niet open konden (zoals de 
strandexploitanten), het terugbetalen van leges bij niet doorgaan van evenementen, het 
opschorten van de betaaldata voor toeristenbelasting en marktgelden en uitstel van de 
BIZ bijdragen. Er zijn door de gemeente ook veel extra aanvragen 
omgevingsvergunningen verwerkt. 

De volgende resultaten zijn verder bereikt:
· Het bestemmingsplan Pallas is in 2020 vastgesteld en onherroepelijk geworden. 

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor heeft een coördinatieverzoek bij de 
gemeente Schagen ingediend. De raad heeft op 17 december 2020 hier positief op 
besloten. Alle benodigde stukken worden nu uitgewerkt. 

· Het Solarlab van TNO Energietransitie (voorheen ECN) is gevestigd op de Energy & 
Health Campus. Het bestaande gebouw voldeed ruimtelijk en installatietechnisch 
niet aan de eisen. In 2020 is begonnen met de nieuwbouw. 

· 11 september 2020 is het tweede Afsprakenkader ondertekend door Stichting 
ECN, NRG, Stichting PALLAS, Staatsbosbeheer, Gemeente Schagen, Provincie 
Noord-Holland, Ministerie van Economische Zaken en Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord. Met dit tweede Afsprakenkader spreken partijen af om de 
samenwerking te continueren voor de periode 1 september 2020 tot 31 december 
2022, en zich in te spannen voor de verdere ontwikkeling van de Energy & Health 
Campus.

· De gemeente heeft zich in 2020 ingezet om de vestiging en ontwikkeling van 
innovatieve bedrijven, zoals Shine, te bevorderen. We hanteren hierbij het rode 
loper principe: we stellen de vraag van de ondernemer centraal. We willen het 
bestaande bedrijfsleven en potentiële nieuwe bedrijven op alle fronten zo goed 
mogelijk faciliteren. 

· Voor het eerst zijn er kavels verkocht op bedrijventerrein Lagedijk De Lus. In 2020 
is er ook een voorlopig koopovereenkomst getekend en zijn 4 
reserveringsovereenkomsten voor kavels afgesloten. 

· De Regionale behoefteraming bedrijventerreinen is opgeleverd. Dit vormt de basis 
waarop regionale afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken gaan onder 
andere in op behoud en versterking van bedrijventerreinen en de vraag welke 
economische ontwikkeling gewenst is in de regio. 

· De toekomststrategie Witte Paal is vastgesteld. Hiermee kan de gemeente nieuwe 
functies op Witte Paal toestaan die oorspronkelijk niet passen binnen het 
bestemmingsplan. Hiermee draagt de gemeente bij aan een toekomstbestendig 
bedrijventerrein.

· Er zijn 5 vergunningen verleend voor in totaal de huisvesting van 105 
arbeidsmigranten. De locatie Lagedijk De Lus is nog in beeld voor de grootschalige 
huisvesting. Vezet in Warmenhuizen heeft een concept aanvraag ingediend. 
Daarnaast wordt voor het park Zwanenwater (Schagerbrug) een bestemmingsplan 
in procedure gebracht om de reeds bestaande huisvesting van 300 buitenlandse 
werknemers te legaliseren.  

31



· Hoorne Vastgoed is voor het centrumgebied Waldervaart met een nieuw plan 
gekomen, waarbij men onafhankelijk is van de overige ontwikkelingen in het 
centrumgebied. Deze wijziging maakt de centrumontwikkeling minder 
ingewikkeld. Het stedenbouwkundig plan en grondexploitatie Centrumontwikkeling 
Waldervaart worden voorbereid binnen de planning van het projectverzamelplan.

· Makado heeft de uitvoerende aannemer geselecteerd en er kan worden gestart 
met de uitvoeringswerkzaamheden.

De resultaten dragen hoofdzakelijk bij aan toename van zinvol werk. 

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar.
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Doelstelling RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

Resultaat RE4.1Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

We hebben dit gedaan door:
· De eerste historische route is opgeleverd: een route die vooral loopt langs 

agrarische ondernemers die lokale producten produceren en verkopen. 
· In het kader van veilige waterrecreatie is de Oude Sluis gerepareerd. Ook zijn 

vrijwilligers opgeleid om de sluis in de toekomst te kunnen bedienen.
· Alle eigenaren die zich voor een informatiebord met een uitleg van hun 

gemeentelijk monument hebben aangemeld, hebben die inmiddels ontvangen. 
Van veel eigenaren hebben wij enthousiaste reacties gekregen. 

· De route ‘Tuinen Achter de Duinen’ is opgeleverd. Aan deze route worden nog 
diverse arrangementen gekoppeld. 

De resultaten dragen bij aan het versterken van trots op de woonplaats.
Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar

Resultaat RE4.2Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie

We hebben dit gedaan door:
De planning was om in 2020, naast twee pilots, tenminste vijf andere parken concreet te 
leiden naar ondersteuning vanuit het regionale programma Revitalisering 
Verblijfsrecreatie. Dit kende een lastige start. Door de coronacrisis, personele wisselingen 
en de drukte van de recreatieondernemers in de zomer is vertraging opgelopen. Na de 
zomer is het project weer volledig opgepakt. Het projectteam is in oktober uitgebreid met 
een expert verblijfsrecreatie. Vanaf oktober 2020 zijn alle parken/ondernemers benaderd 
die hebben meegewerkt aan de vitaliteitsscans in 2018. Eind 2020 was circa 80% van de 
gescande parken (118) bereikt en zijn (re)vitaliseringsvraagstukken opgehaald. Eind 
december zijn de eerste aanvragen voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds 
binnengekomen. Uit de gesprekken is gemene deler uit de hulpvragen gehaald. 

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar

Resultaat RE4.3Een sterk toeristisch profiel

We hebben dit gedaan door:
· Vanwege het coronavirus zijn veel evenementen in 2020 niet doorgegaan. Lokale 

promotie is op een andere wijze aangepakt. Om bezoekers te verleiden kennis te 
maken met onze kust, is de website Hollandse Kustroute gelanceerd (onderdeel 
website Indekop.HollandbovenAmsterdam.nl). Ook is de website visitsschagen.nl 
gelanceerd en wordt deze steeds meer aangevuld.  

· De invoering van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) is vanwege het coronavirus 
uitgesteld tot 2021. Er zijn wel voorbereidingen getroffen om de BIZ in 2021 
daadwerkelijk in te kunnen voeren: hiervoor is een door de leden goedgekeurd 
jaarplan nodig. De BIZ Vereniging Schagen zet zich momenteel in om leden te 
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werven. De subsidie die aan Schagen Marktstad is uitgekeerd is vooral gebruikt 
om als merk zichtbaar te blijven. 

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar

Resultaat RE4.4Een aantrekkelijke kust

We hebben dit gedaan door:
· In de Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland is opgenomen dat de 

uitwerking van de binnenduinrandzone vorm krijgt in een samenwerkingsagenda. 
Ten aanzien van een samenwerkingsagenda Kust is besloten om voor de 
binnenduinrand geen afzonderlijke visie op te stellen, maar ontwikkelingen van de 
diverse onderwerpen zoals natuur, landbouw, recreatie en toerisme en de 
kustplaatsen, in lokale Omgevingsvisies op te nemen.

· Op 27 oktober 2020 is het bestemmingsplan Kustzone Petten door de raad 
vastgesteld. Het bestemmingsplan stond open voor beroep. Er zijn 4 beroepen 
ingediend bij de rechtbank, dus het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk.

· Ten behoeve van de uitvoering van het experience center, het ontmoetingsplein, 
de strandroute en de extra parkeerplaatsen heeft de gemeente subsidie gekregen 
van de provincie Noord-Holland (de Zwakke Schakels). De eindtermijn voor het 
indienen van de definitieve projectplannen zou eind 2020 aflopen. Voor de 
realisatie van deze projecten is een onherroepelijk bestemmingsplan noodzakelijk. 
Om deze reden heeft de provincie uitstel gegeven, totdat er een onherroepelijk 
bestemmingsplan kustzone ligt. Op het moment dat het bestemmingsplan geen 
stand houdt, vervallen deze subsidies. De tot dan toe gemaakte kosten komen 
dan voor rekening van de gemeente.

· Corfwater camping. Het ontwerp bestemmingsplan is in 2020 bijna afgerond. Het 
wettelijk vooroverleg en regionale afstemming wordt gestart.

· Corfwater hotel. Het college heeft in november kennis genomen van het voorstel 
van initiatiefnemer. Een ontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld.

· Herinrichting Zeeweg. Op basis van een verhardingsonderzoek is gebleken dat de 
rijweg meer onderhoud vergt. Besloten is de gehele verhardingsconstructie te 
vervangen. Onderzoek, voorbereiding en realisatie vergen meer tijd. Hierdoor lukt 
het niet de herinrichting voor het toeristenseizoen van 2021 te realiseren. De 
voorkeur van de klankbordgroep was unaniem om de werkzaamheden na het 
toeristenseizoen 2021 uit te voeren (start september/oktober 2021). De omgeving 
is hierover middels een persbericht geïnformeerd. De subsidie van de Provincie is 
voor de Kop van Noord Holland voor 2020 uitgeput. Voor 2021 zal weer budget 
beschikbaar worden gesteld. De subsidieaanvraag zal in januari worden 
aangevraagd om de provinciale subsidie veilig te stellen.

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020

Verschil

Lasten 5.660 6.887 6.562 325

Baten 6.620 8.335 6.359 -1.976

Saldo 960 1.448 -203 -1.651 N

Totale lasten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020

Verschil

RE1.
1

Meer werken in de geest van de 
nieuwe Omgevingswet

1.346 861 544 317

RE1.
2

We werken regionaal samen 161 170 171 0

RE1.
3

Ons reguliere werk doen we goed 1.137 1.608 334 1.273

RE1 Algemeen 2.644 2.639 1.049 1.590

RE2.
1

Voldoende woningen in alle kernen 2.307 3.261 4.865 -1.603

RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern 
waar zij willen

2.307 3.261 4.865 -1.603

RE3.
1

Meer ruimte voor bedrijvigheid 294 409 272 138

RE3 Bedrijven kunnen groeien 294 409 272 138

RE4.
1

Een goed en beleefbaar recreatief 
routenetwerk

52 52 13 40

RE4.
3

Een sterk toeristisch profiel 354 517 364 153

RE4.
4

Een aantrekkelijke kust 8 8 0 8

RE4 Toeristen komen naar onze gemeente 
en voelen zich hier welkom

414 577 376 201

Totaal Lasten Domein ruimte en economie 5.660 6.887 6.562 325 V

Toelichting verschillen Lasten
RE1.1
· In 2020 hebben we geen gebruik gemaakt van het aparte budget voor advieskosten. 

De inhuur van personeel  is in 2020 ten laste gebracht van de inhuurbudgetten bij de 
betreffende afdeling. Zie ook de toelichting bij de baten (40V)

· Een aantal investeringskredieten is ook in 2020 (nog) niet volledig uitgegeven 
(voorbeeld hiervan is o.a. de Omgevingswet). Omdat de kapitaallasten worden gedekt 
vanuit de reserves heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat 
(227V)

· Ondanks een toename van het aantal bouwaanvragen (zie ook de toelichting bij de 
baten) hebben we ten opzichte van 2019 minder kosten voor de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) gehad. Daarnaast hebben we in tegenstelling tot het jaar 
2019 ook meer inhuur ten laste van het reguliere salarisbudget van de afdeling 
gebracht (50V)
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RE1.3
· Een aantal investeringskredieten is ook in 2020 niet volledig uitgegeven. Voorbeelden 

hiervan zijn: projecten vastgoed op sterkte en SV Petten. Omdat deze kapitaallasten 
worden gedekt vanuit de reserves heeft dit nadeel per saldo geen effect op het 
rekeningresultaat (741V)

· In 2020 hebben we de 2e doelstelling tafelzilver van € 1,2 mln. behaald (zie ook de 
paragraaf Grondbeleid). De opbrengsten die wij hiervoor hebben gerealiseerd, hebben 
we op dit resultaat zichtbaar gemaakt. Ze zijn deels toegevoegd aan de reserve 
waaruit in eerste instantie was geleend. Dit voordeel heeft per saldo geen effect op 
het rekeningresultaat (567V)

· In de 2e rapportage van 2020 is een extra budget toegevoegd voor de herziening van 
de pachtovereenkomsten voor Park De Garnekuul. Dit was nodig omdat gemeente 
Schagen taxaties moest laten uitvoeren (inclusief de juridische afhandeling) 
Uiteindelijk blijkt dat de werkelijke uitgaven in 2020 hoger zijn uitgevallen. Een andere 
oorzaak van de overschrijding heeft betrekking op de overdracht van de Oldskool en 
het plaatsen van dammen aan de Krabbeweg. Dit laatste had te maken met het 
verplaatsen van de toegangsweg uit het oogpunt van veiligheid (59N)

· In verband met corona hebben wij  nog een aantal ondernemers gecompenseerd 
(11N)

· In 2020 heeft voor het eerst afschrijving plaatsgevonden over het vastgoed aan de 
Halerweg. Een rente toerekening heeft hierbij niet plaatsgevonden terwijl dit wel 
begroot was (15V)

· Voor het groot- en klein onderhoud hebben we in 2020 minder uitgegeven. Hierbij valt 
te denken aan enkele woningen en garages die wij in eigendom hebben, maar ook het 
beheer en onderhoud van openbare toiletten (23V)

· Overige verschillen (3N)

RE2.1
· Binnen de exploitatie houden we rekening met een investeringskrediet voor wonen. In 

2020 is dit krediet niet volledig uitgegeven. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt 
vanuit de reserves, heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat 
(37V)

· Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de 
mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere 
exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het 
rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de baten (1.087V)

· in 2020 hebben we de verliesvoorziening voor het bedrijventerrein "Lagedijk" 
verhoogd en hebben voor Makado een nieuwe voorziening gevormd. Deze lasten 
waren niet begroot. Zie ook de toelichting bij de baten en de paragraaf grondbeleid 
(1.625N)

· Als gevolg van winstnemingen uit de grondexploitatie en vastgoedverkopen hebben 
we meer toegevoegd aan de reserves. Zie ook de toelichting bij de baten (1.110N)

· Overige verschillen (8V)

RE3.1
· Een deel van de kosten die wij in rekening brengen voor Pallas betreffen uren van 

eigen medewerkers. Omdat deze kosten administratief anders is verwerkt, ontstaat 
nu een "voordeel" (77V)

·  In 2020 hielden we nog rekening met een restantkrediet voor uitgaven in het kader 
van "Economisch beleid". Dit krediet is uiteindelijk niet aangewend. Zie ook de 
toelichting bij de baten(27V)
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· In de loop van 2020 is binnen dit resultaat een raming gemaakt voor corona 
maatregelen. Hoewel wij als gemeente wel kosten hebben gemaakt, zijn deze niet 
binnen dit resultaat zichtbaar gemaakt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
"Corona rapportage" (30V)

· Overige verschillen (4V)

RE4.1
· De Stichting recreatiehaven Schagen doet voor ons het beheer van de 

recreatiehaven.  Voor het jaar 2020 hebben we hier minder uitgaven voor gedaan. 
Hier staat tegenover dat wij ook geen inkomsten hebben ontvangen. Zie ook de 
toelichting bij de baten (33V)

· Overige verschillen (7V)

RE4.3
· De overschrijding van de kosten van erfgoed bestaan voor een deel uit de verleende 

subsidies en voor een deel uit de advies-uren voor archeologie. Er waren relatief veel 
subsidieaanvragen dit jaar, waaronder ook een aantal restauratieachterstanden. De 
overschrijding van de advies-uren voor archeologie (uitgevoerd door Archeologie 
West-Friesland) heeft te maken met een toename van het aantal bouwinitiatieven. 
Ook zijn de werkzaamheden voor de Omgevingsvisie en bestemmingsplannen ten 
laste van dit budget gebracht (23N)

· Binnen dit resultaat wordt ook rekening gehouden met meerjarige 
investeringskredieten (uitvoering routes en Revitalisering recreatieparken). In 2020 is 
het hiervoor beschikbare krediet niet volledig uitgegeven.  Omdat deze kapitaallasten 
worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per saldo geen effect op het 
rekeningresultaat (145V)

· Als gevolg van de Corona problematiek hebben wij als gemeente minder uitgegeven 
aan subsidies en toeristische promotie (31V)

RE4.4
· Overige verschillen (8V)

Totale baten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020 Verschil

RE1.
1

Meer werken in de geest van de 
nieuwe Omgevingswet

1.530 1.530 1.839 -309

RE1.
2

We werken regionaal samen 0 0 0 0

RE1.
3

Ons reguliere werk doen we goed 713 647 644 3

RE1 Algemeen 2.243 2.177 2.484 -306

RE2.
1

Voldoende woningen in alle kernen 3.850 5.538 3.595 1.943

RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern 
waar zij willen

3.850 5.538 3.595 1.943

RE3.
1

Meer ruimte voor bedrijvigheid 0 93 92 1

RE3 Bedrijven kunnen groeien 93 92 1

RE4.
1

Een goed en beleefbaar recreatief 
routenetwerk

63 63 0 63

RE4.
3

Een sterk toeristisch profiel 1 1 0 1
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RE4.
4

Een aantrekkelijke kust 464 464 189 275

RE4 Toeristen komen naar onze gemeente 
en voelen zich hier welkom

527 527 189 339

Totaal Baten Domein ruimte en economie 6.620 8.335 6.359 1.976 N

Toelichting verschillen Baten
RE1.1
· Door een toename van het aantal aanvragen voor grote (woning)bouwprojecten (o.a. 

’t Zand, Tuitjenhorn, Callantsoog, NHC Petten) hebben we meer legesopbrengsten 
voor de verleende omgevingsvergunningen gerealiseerd. Het totaal van de 
opbrengsten vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten was daarentegen lager 
dan geraamd (309V)

RE1.3
· Overige verschillen (3N)

RE2.1
· In 2020 hebben we 18 aanvragen ontvangen voor startersleningen, waarvan er 12 zijn 

toegekend. Voor de duurzaamheidsleningen hebben we 114 aanvragen ontvangen 
waarvan er 77 zijn toegekend. De Omgevingsdienst (OD) doet voor onze gemeente de 
uitvoering van de starters- en duurzaamheidsleningen. Ter dekking van deze kosten 
werd in de begroting uitgegaan van een vrijval vanuit het totale fonds dat de SVn voor 
ons beheerd. Deze vrijval blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar (12N)

· Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de 
mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere 
exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het 
rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de lasten (1.087N)

· Op basis van de "meerjarenprognose Grondexploitaties 2020" die de raad op 15 
september 2020 heeft vastgesteld, is alleen voor de projecten "Haulo" en "Nes Noord" 
een begrotingswijziging gemaakt ten aanzien van een "Winstneming". Hierin was nog 
geen rekening gehouden met de winstneming voor de plannen: "Sint Maartensbrug",  
"Burgerbrug" en Warmenhuizen Centrum. De winstneming is in zijn geheel 
toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de paragraaf "grondbeleid" (543V) 

· In 2020 hebben we in totaal 932K onttrokken aan de reserve "Grondexploitatie". 
Naast het ophogen van de verliesvoorziening voor "Lagedijk" en de afwaardering van 
activa zijn ook uitgaven voor enkele nog lopende investeringen ten laste van de 
reserve gebracht. Omdat tegenover deze onttrekking ook uitgaven staan, hebben 
deze mutaties per saldo geen effect op het rekeningresultaat. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de paragraaf "Grondbeleid" (1.360N)

· In 2020 werd nog rekening gehouden met een restantkrediet voor uitgaven in het 
kader van "Economisch beleid". Dit krediet is uiteindelijk niet aangewend, waardoor 
we ook geen gebruik hebben gemaakt van de reserve die hier als dekking tegenover 
stond. Zie ook de toelichting bij de lasten (27N)

RE4.1
· De Stichting recreatiehaven Schagen doet voor ons het beheer van de 

recreatiehaven. Onderdeel hiervan is dat de gemeente jaarlijks de inkomsten van 
haven-/liggelden ontvangt. Voor het jaar 2020 hebben we geen opbrengsten 
ontvangen. Hier staat tegenover dat wij ook minder uitgaven hebben gehad (63N)
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RE4.3
· Overige verschillen (1N)

RE4.4
· Een aantal jaar terug heeft de raad voor het project Zwakke Schakels een reserve 

ingesteld voor een totaal van 464K. Dit voor uitgaven die niet gedekt kunnen worden 
vanuit de subsidies die wij van de Provincie hebben en deels nog moeten ontvangen. 
In 2020 hebben we alle tot dusverre gemaakte, niet subsidiabele kosten ten laste van 
de reserve afgeboekt. Per saldo heeft deze onttrekking geen effect op het 
rekeningresultaat (275N)

  

Verbonden partij

Gemeenschappelijke regelingen
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Omgevingsdienst 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.

Vestigingsplaat
s

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. Voor 
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. Voor het jaar 2020 is de 
stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het Algemeen 
bestuur als volgt verdeeld:
- Regio Kop van Noord-Holland 21 stemmen
- Regio West-Friesland 22 stemmen
- Regio Alkmaar 27 stemmen
- Provincie Noord-Holland 30 stemmen

Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 48 
van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. 
Vertegenwoordiging in het AB door wethouder H. Heddes.

Binnen het totaal van de 21 stemmen van de Kop van Noord-Holland 
heeft de gemeente Schagen er 5. Dit zijn er minder dan voorgaande 
jaren, wat te maken heeft met de terugname van taken.

Raadsrapporteu
rs

 B. Glashouwer, A. Groot en J. Kröger

Financieel 
belang

Op de begroting 2020 heeft de OD NHN een indexering van 2,92 % 
toegepast. Voor de VTH-plustaken zijn zowel de baten als de lasten 
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met 2,86 % geïndexeerd. 

Het lumpsum bedrag aan de OD van ca. 8,5 ton bevat ook een klein 
deel voor projecten.

De OD heeft in het concept uitvoeringsprogramma voor 2020 
aangegeven, dat voor een adequate uitvoering van de opgedragen 
taken, gegeven de in het Algemeen Bestuur vastgestelde strategie, 
een hogere bijdrage is benodigd van ca. € 81 duizend. De genoemde 
bijdrage in onderstaande tabel is exclusief deze hogere bijdrage.

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

855 2.797 3.142 5.766 0 0
                                                                                        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 € 330.000,-. De stand van de 
Algemene Reserve bedraagt na toevoeging van het rekeningresultaat 
over 2020 € 321.489. Dit betekent dat het verschil van € 8.511,- als 
risico bij de deelnemers ligt. Voor Schagen komt dit uit op €368,- 

 

Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2020 is met de vier gemeenten in de 
Kop van Noord-Holland tot stand gekomen. Schagen heeft een aparte 
zienswijze ingediend ten aanzien van de taakvermindering (hieronder 
punt 5). In de raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft u besloten om 
de volgende zienswijzen in te dienen:

1. De OD geeft aan nog onvoldoende zicht op de diverse wensen 
te hebben ten aanzien van grote ontwikkelingen als de 
Omgevingswet en de financieringswijze en dat verdere 
invulling zal worden geven door begrotingswijzigingen. Dit 
heeft niet onze voorkeur.

2. Het is belangrijk dat de pilot outputfinanciering dit jaar van 
start gaat zodat de bestuurlijke keuze voor de 
financieringsvorm geen vertraging oploopt en de discussie 
hierover in het AB gevoerd kan worden;

3. De motivering voor afwijking van de FUGR regels met 
betrekking tot de indexering vinden wij tekort schieten;

4. De weerstandscapaciteit is waarschijnlijk hoger dan uit de 
begroting blijkt.
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5. De taakterugname van Schagen is ten onrechte niet 
geïndexeerd.

Wat heeft de RUD er mee gedaan?
1. Het Dagelijks Bestuur heeft een aantal projecten uitgewerkt en 

het projectvoorstel ter kennis gebracht aan het AB. Er zijn geen 
begrotingswijzigingen voorgelegd die zien op de grote 
beleidsontwikkelingen.

2. De OD is gestart met de pilot. Tussentijdse rapportages 
ontbreken vooralsnog. 

3. De indexering is niet overgenomen door het AB met een 
toelichting op de afwijking.

4. De OD heeft een overzicht gegeven van de reservepositie.
5. De taakterugname is alsnog geïndexeerd hetgeen geleid heeft 

tot een lagere lumpsum.

Beleids- 
voornemens

De doelstellingen in de begroting 2020 zijn concreet en voorzien van 
indicatoren voor het behalen van het resultaat. Ze zijn gericht op 
kwaliteit van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde 
termijnen.

Kengetallen Kengetallen financiële positie

· Solvabiliteitsratio                       37,91
· Netto schuldquote                   -22,96
· Structurele exploitatieruimte      10,82

Toelichting Kerngetallen financieel:
Netto schuldquote
Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote 
<90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie. De OD 
NHN heeft zelfs een negatief percentage. Dit wordt veroorzaakt door 
dat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden.
Solvabiliteitsratio
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekend dat de 
organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om 
aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage 
tussen de 20 en 50% valt de OD NHN in de neutrale categorie. Door 
het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen en is het 
percentage hoger dan begroot.
Structurele exploitatieruimte
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage boven de 0% 
valt in de categorie die het minst risicovol is. De OD heeft voldoende 
structurele baten om de structurele lasten te dekken.

Doelrealisatie In de begroting zijn de ontwikkelingen binnen de taakuitvoering 2020 
benoemd. Het behalen van de doelstellingen heeft te lijden gehad 
onder de coronapandemie. De vernieuwing van de automatisering ligt 
weliswaar achter op de oorspronkelijke planning, maar financieel blijft 
men vooralsnog binnen hetgeen was begroot. 
In 2020 zijn ten gevolge van de taakvermindering de niet-basistaken 
milieu door Schagen zelf uitgevoerd. Door een combinatie te maken 
met de voorbereiding op de Omgevingswet zijn milieucursussen 
gecombineerd met Omgevingswetopleidingen. Dit heeft tot een 
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besparing geleid in de opleiding van het eigen personeel. Daarnaast is 
met de invulling vacatures parate kennis van milieu in huis gehaald. 
Door de coronasituatie is lage prioriteit gegeven aan toezicht en 
handhaving op milieugebied. Dat betekent dat de er dit jaar flink 
minder is uitgegeven aan milieutaken. Een deel hiervan is eenmalig. 

Webadres www.odnhn.nl

Archeologie West-Friesland

Openbaar 
belang (doel)

De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente met 
betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. 
Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit.

Vestigingsplaat
s

Hoorn

Deelnemers Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, 
Stede Broec, Texel en Schagen.

Structuur Het betreft een gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 8 lid 
3 Wet gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Hoorn als 
centrumgemeente fungeert.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

Er is sprake van een lichte vorm van samenwerking, waar delegeren 
en mandateren niet aan de orde zijn.

Raadsrapporteu
rs

Deze zijn niet benoemd.

Financieel 
belang
 

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bedragen x € 1.000

Risico's De financiële verplichting geldt voor in ieder geval twee kalenderjaren 
en ook de opzegtermijn is twee kalenderjaren vanwege de maximale 
aanleveringstermijn voor rapporten over archeologisch onderzoek.
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Zienswijze Gelet op de lichte vorm van deze gemeenschappelijke regeling zijn 
het geven van zienswijzen op de begroting niet van toepassing.

Beleids- 
voornemens

Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de archeologische- maar ook 
de cultuurhistorische waarden meegenomen door Archeologie West-
Friesland. Hierdoor ontstaat een beter advies en kan voorkomen 
worden dat archeologische waarden worden aangetast of verloren 
gaan. 

Doelrealisatie WE willen onze inwoners op een efficiënte manier helpen waar we 
willen voorkomen dat "onnodig onderzoek wordt uitgevoerd. Voor het 
jaar 2020 Is voor de gemeente Schagen het volgende gedaan:

In 2020 heeft Archeologie West-Friesland) extra werk voor ons 
verricht. Dit had te maken met een toename van het aantal 
bouwinitiatieven. Ook zijn werkzaamheden m.b.t. de Omgevingsvisie 
en bestemmingsplannen voor ons verricht.

Webadres www.archeologiewestfriesland.nl/

Overige verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Openbaar 
belang (doel)

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is opgericht om 
het innovatieve vermogen en de ruimtelijk omstandigheden van regio 
Noord-Holland Noord optimaal te benutten. Samen met de 
aandeelhouders en partners worden de kansen in de regio opgepakt.. 
ONHN creëert samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs de 
gezonde voedingsbodem voor een succesvolle regio nu en in de 
toekomst. Het gaat daarbij om de concurrentiekracht van de regio 
duurzaam te versterken. Hierdoor ontstaat groei van 
werkgelegenheid. Het gevolg hierin is onder andere een vitaler 
platteland, bloeiende kernen en steden en daardoor meer regionale 
welvaart. Dit doen we door de maatschappelijke vraagstukken zoals 
op het gebied van voeding, vrije tijd en energie te vertalen in 
economische kansen. Dit betekent goed oog hebben en houden voor 
markt-, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de 
impact hiervan voor onze regionale speerpuntclusters agri & food, 
energie & water (maritiem) en toerisme & recreatie en de mogelijke 
cross-overs tussen deze speerpuntclusters.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een 
uitvoeringsorganisatie van 18 gemeenten in Noord-Holland Noord en 
Provincie Noord-Holland.

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur, aandeelhouders en 
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stakeholders.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

                                                            # Aandelen  % 
Aandelen
de Provincie                                                   26.460        49%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
West-Friesland, gezamenlijk                           9.180         17%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
Alkmaar, gezamenlijk                                      9.180         
17%    
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
Kop van Noord-Holland, gezamenlijk             9.180         17%

Binnen de regio Kop van Noord-Holland is de verdeling 3:3:3:1 
(Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel) gehanteerd waarbij het 
totaal aantal
 aandelen voor Schagen 2.754 bedraagt.

Financieel 
belang

Er is een Aandeelhoudersovereenkomst en 
Dienstverleningsovereenkomst voor periode 2018-2025. Jaarlijkse 
financiële bijdrage, voor de gemeente Schagen wordt de bijdrage 
geraamd op € 90 duizend exclusief BTW.

Bijdrage 2018 90
Bedrag x € 1.000

Risico's Vastgoed- en participatieactiviteiten dienen op een verantwoorde 
wijze te worden afgebouwd. Verantwoord wil zeggen dat de 
continuïteit van de N.V. niet in het geding mag zijn. In de portefeuille 
resteren nog VOF Bedrijventerrein Zuid en Distriport. De afbouw kost 
de nodige tijd en inzet. en er zullen ook in 2018 (juridische)kosten 
mee gemoeid zijn.

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
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Domein samenleving en gezondheid

2020 stond in het licht van het integrale werken door de wijkteamconsulenten: door 
breed te kunnen kijken, maken zij het mogelijk de ondersteuning in te zetten die past bij 
de behoefte van de inwoners. Hiervoor heeft u de integrale verordening en het integrale 
beleidsplan “Maatwerk voor de inwoners” vastgesteld. 
Door te investeren in een goede samenwerking en het maken van afspraken met de 
zorgaanbieders hebben zij, ondanks corona, het mogelijk gemaakt dat onze inwoners 
(waaronder ook veel mantelzorgers) ook dit jaar de benodigde ondersteuning hebben 
ontvangen. 

Wij hebben afspraken gemaakt over de start van 'de huiskamers' in de verschillende 
kernen.

Daarnaast hebben wij er voor gezorgd dat de inwoners die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben er op kunnen rekenen dat zij in de toekomst een werkplek zullen 
hebben. 

Het accommodatiebeleid is in 2020 geëvalueerd en het herijkte beleid is in december 
vastgesteld. Daarnaast is de carrousel Groenoord-Nes Noord ook in december 2020 
vastgesteld en wordt in 2021 uitgevoerd.
We hebben sport-, kunst- en cultuurvoorzieningen en sociaal maatschappelijke 
voorzieningen ondersteund om de gevolgen van coronamaatregelen te verzachten.
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Doelstelling SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning 
deelnemen aan de samenleving

Resultaat SG1.1Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een 
zelfstandige volwassene
Met het aanbieden van preventieve programma’s dragen wij eraan bij dat kinderen 
gezond en veilig opgroeien. Zo kunnen zij blijven meedoen op school en in andere 
activiteiten. We stimuleren deelname aan het maatschappelijk leven. Ook willen wij dat 
kinderen zich zo kunnen ontwikkelen dat zij als volwassene hun maximale 
arbeidspotentieel behalen. Zo vergroten wij de kans dat zij zinvol werk krijgen.

We hebben dit gedaan door:
Na de tweede tussenrapportage zijn, behoudens wat hieronder is aangegeven, geen 
nieuwe ontwikkelingen te melden.

· Voor basisschool de Ark is een aannemer gecontracteerd. Zodra de Ark is 
gerealiseerd ,wordt de nieuwe gymzaal aan de Jozef Israëlstraat gebouwd.

· Met de bouw van nieuwe lokalen bij de Julianaschool is gestart, realisatie vindt 
plaats in 2021.

· Bij de basisscholen de Rank en Aloysius zijn nieuwe lokalen gerealiseerd.
· De Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) is conform uw raadsbesluit verhoogd 

van 12 uur naar 16 uur per week voor de kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Hierbij is een 
keuze gemaakt op welke locaties deze ondersteuning wordt aangeboden. 

· Voor het realiseren van jongerenparticipatie gaan wij samen met Link 
onderzoeken of er een onlinevariant mogelijk is. Hierbij wordt de jeugd direct 
betrokken. De voorgenomen samenwerking met scholen komt mede als gevolg 
van corona niet van de grond.

Indicator:
Het percentage leerlingen ten opzichte van het totaal aantal leerlingen dat geen 
startkwalificatie behaalt stijgt niet ten opzichte van 2016 (1,4%).

Resultaat SG1.2Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat 
nodig hebben
Met veel jongeren gaat het goed. Slechts een klein deel heeft hulp- of ondersteuning 
nodig. Wij zorgen ervoor dat deze jongeren passende maatwerkvoorzieningen krijgen. Op 
die manier nemen wij de belemmeringen om deel te nemen aan het maatschappelijk 
verkeer zo veel mogelijk weg.

We hebben dit gedaan door:
Er zijn sinds de tweede tussenrapportage, naast de hieronder genoemde punten, geen 
nieuwe ontwikkelingen te melden.

In november is tijdens een themabijeenkomst zowel lokaal als regionaal beeldvormend 
gesproken over de toekomst van de Jeugdzorg Plus. De opdracht is gegeven dat in 2021 
de tweede fase van de Jeugdzorg Plus wordt gerealiseerd. Dit is hulp zonder geslotenheid 
en op vrijwillige basis. Dit betekent concreet dat per direct alle overeengekomen diensten 
ingezet kunnen worden:

1. drie studio’s en één appartement in Horizon-locatie Antonius;
2. intensieve ambulante behandeling door een multidisciplinair team;
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3. specialistisch zorgaanbod door andere aanbieders onder zorgregie van 
Horizon;

4. therapeutische gezinsvormen;
5. intensieve gezinsbehandeling op twee locaties in Hoorn;
6. JouwzorgPlus op Horizon-locatie Antonius;
7. onderwijszorgtraject.

· Wij bieden Veilig Thuis aan via de GGD: advies geven en meldingen aannemen 
over onveilige thuissituatie van inwoners van 0-100 jaar. Onderzoeken naar 
onveiligheid in de situatie en hierover advies geven aan inwoners en professionals 
of doorzetten naar onderzoek door de Raad van Kinderbescherming.  Monitoren 
van meldingen over huiselijk geweld. Men levert een inspanning tot afname van 
het aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

· Het regionale contractmanagement voor de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering is ingericht. 

· Voor de crisisdienst, die door een consortium van aanbieders wordt uitgevoerd, is 
de opdracht gegeven scenario's uit te werken hoe een Integrale Crisisdienst voor 
jongeren van 0-23 kan worden gerealiseerd. Er is geen meerwaarde de doelgroep 
te verbreden van 0-18 naar 0-23 jaar. Wel heeft de crisisdienst jeugd en Veilig 
Thuis opdracht gekregen om een uitwerkingsscenario op te stellen voor één 
crisisteam jeugd in NHN. Hiermee zetten we een eerste stap naar een verbreding 
van de doelgroep van 0-100 jaar. We werken zo meer toe naar één loket voor 
inwoners en professionals om advies, consultatie en hulp te krijgen wanneer er 
sprake is van een crisissituatie. 

· Door de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 als gevolg van de corona 
pandemie heeft de eerste toetredingsronde in 2020 niet plaatsgevonden. Er was 
wel een toetredingsronde in het najaar van 2020. De contracten worden 
afgesloten tot 1 januari 2024.

· Door de corona pandemie is het inkooptraject voor JGGZ uitgesteld naar 2021 en 
zijn de lopende contracten verlengd. 

· De pilot praktijkondersteuners jeugd GGZ in de huisartsenpraktijken loopt naar 
tevredenheid en het contract met Vicino is hiervoor verlengd.

Indicator:
De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van 6,7 
(streefcijfer was 6,6) (waarstaatjegemeente.nl)

Resultaat SG1.3Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te 
kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen
Het is voor mensen belangrijk betrokken te zijn bij de samenleving en hun omgeving. Het 
hebben van zinvol werk draagt daar aan bij. Als betaald werk niet mogelijk is, biedt 
participatie in de samenleving voldoening en zingeving door vrijwilligerswerk of 
betrokkenheid bij activiteiten, door beschut werk of loonkostensubsidie. Zo dragen deze 
activiteiten bij aan zinvol werk, deelname aan het maatschappelijke leven en 
betekenisvol contact met anderen. Daardoor vermindert eenzaamheid.

We hebben dit gedaan door:
Er zijn sinds de tweede tussenrapportage, naast de hieronder genoemde punten, geen 
nieuwe ontwikkelingen te melden.

· Door corona en de daaropvolgende rijksmaatregelen heeft in 2020 één in plaats 
van twee toetredingsronden plaatsgevonden voor de contracten voor begeleiding 
van mensen die een traject naar werk of participatie volgen. 

48



· Als gevolg van corona en de daarop volgende rijksmaatregelen was het in 2020 
bijzonder lastig uitvoering te geven aan de begeleiding bij  toeleiding naar werk, 
door het wijkteam en onze re-integratiepartners.
Na medio maart vielen stages, werkervaringsplaatsen, trainingen etc. stil. Re-
integratiepartners hebben afgelopen jaar  hun werkwijze zo ver mogelijk 
omgevormd naar digitale begeleiding, dan wel op 1,5 meter.  De re-
integratieconsulenten van het wijkteam hebben binnen deze context de focus 
vooral op de meest kwetsbare mensen en op hen die intrinsiek gemotiveerd 
waren. 

· In 2020 hebben wij geanticipeerd op de nieuwe wet inburgering, op verzoek van 
de minister, door al voorzieningen te ontwikkelen en aan te bieden, zoals combi-
trajecten taal-werk en intensiveren van regievoering op trajecten van 
statushouders. Er is door sommige samenwerkingspartners ingezet op deels 
omvormen van ook de begeleiding aan deze groep naar een (deels) digitaal 
aanbod. Hier wordt steeds meer ervaring mee opgedaan. 

· Het aantal aanvragen om bijstand in de noodzakelijke kosten van 
levensonderhoud is in 2020 ten opzichte van 2019 fors gestegen. In 2019 hadden 
we 161 en in 2020 226 aanvragen. Deze stijging is zonder enige twijfel corona 
gerelateerd.  Deze cijfers zijn in lijn met  de landelijke cijfers. 

· In december heeft u besloten dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
duurzaam aan het werk kunnen met loonkostensubsidie bij de GrGa. Ook deze 
mensen hebben zo in de toekomst de garantie voor het vinden van een werkplek. 

· Een nieuwe CAO (m.n. secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorziening) 
voor de mensen die in een dienstverband onder de GrGa werken is nog niet in 
2020 afgesproken door de vakbonden. Dit is begin 2021 pas gerealiseerd en kan 
vanaf dan pas worden doorgevoerd.

Indicator:
Personen met een bijstandsuitkering: aantal per 1.000 inwoners: 23,3 1e kwartaal 2020 
(waarstaatjegemeente.nl)

Resultaat SG1.4Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het 
bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning
Mensen met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de voorzieningen en 
daardoor deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarmee verbetert het contact met 
anderen en verminderen we eenzaamheid.

We hebben dit gedaan door:
Er zijn sinds de tweede tussenrapportage, naast de hieronder genoemde punten, geen 
nieuwe ontwikkelingen te melden.

· In het overzicht met de onder- en overschrijdingen staat een verklaring voor meer 
of minder inzet op het gebied van bijzondere bijstand, kindpakket, geluksbudget 
en Voedselbank.

· De inzet op de TOZO (tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) 
wordt hier ook toegelicht.

· Het aantal polissen van de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering is 
gelijk gebleven in 2020.

· Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de wet Schuldhulpverlening. Vroegsignalering moet 
een plek krijgen. Alles voor de uitvoering in 2021 staat in de startblokken.

Indicator:
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Kinderen in uitkeringsgezin: 3% (was 2,84% van de kinderen tot 18 jaar) 
(waarstaatjegemeente.nl).

50



Doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Resultaat SG2.1Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting
Door ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten dragen we bij aan het ontmoeten. Op 
deze manier vergroten we de trots op woonplaats, stimuleren we deelname aan het 
maatschappelijk leven, versterken we de verbondenheid in de buurt en verbeteren we de 
relatie tussen inwoners en de gemeente.
We hebben dit gedaan door:
Na de tweede tussenrapportage zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Indicator:
· De inwoners waarderen de sportvoorzieningen op basis van de mate van 

tevredenheid, dit wordt niet meer weergegeven met een rapportcijfer. 81% is zeer 
tevreden, 19% is niet tevreden/niet ontevreden en 0% ontevreden. In relatie tot 
andere referentiegemeenten zit de gemeente Schagen met 81% iets hoger dan de 
referentiegemeenten (75%). (waarstaatjegemrente.nl 2018)

· De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen op basis van de mate van 
tevredenheid, dit wordt niet meer weergegeven met een rapportcijfer. 55 % is 
zeer tevreden, 33% is niet tevreden/niet ontevreden en 12% ontevreden. In relatie 
tot andere referentiegemeenten zit de gemeente Schagen met 55% iets hoger dan 
de referentiegemeenten (54%). (waarstaatjegemeente.nl 2018)

Resultaat SG2.2Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we 
algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we 
accommodaties
Met het duurzaam in stand houden van (sport-, cultuur- en dorps)accommodaties 
stimuleren we de ontmoeting tussen mensen en dragen wij bij aan het verbeteren van de 
relatie tussen de gemeente en inwoners. Daarnaast wordt de kwaliteit van deze 
accommodaties verbeterd. De trots op de woonplaats neemt hierdoor toe. 

We hebben dit gedaan door:
Door corona zijn veel sportstimuleringsactiviteiten en -evenementen niet doorgegaan. 
Veel verenigingen en Sportservice Schagen hebben aangepaste activiteiten uitgevoerd.

Indicator:
· De inwoners waarderen de sportvoorzieningen op basis van de mate van 

tevredenheid, dit wordt niet meer weergegeven met een rapportcijfer. 81% is zeer 
tevreden, 19% is niet tevreden/niet ontevreden en 0% ontevreden. In relatie tot 
andere referentiegemeenten zit de gemeente Schagen met 81% iets hoger dan de 
referentiegemeenten (75%). (waarstaatjegemeente.nl 2018)

· De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen op basis van de mate van 
tevredenheid, dit wordt niet meer weergegeven met een rapportcijfer. 55 % is 
zeer tevreden, 33% is niet tevreden/niet ontevreden en 12% ontevreden. In relatie 
tot andere referentiegemeenten zit de gemeente Schagen met 55% iets hoger dan 
de referentiegemeenten (54%). (waarstaatjegemeente.nl 2018)

Resultaat SG2.3Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het 
sociale als het fysieke vlak
Schagen is een veilige, gezonde, leefbare en duurzame gemeente en wil dat blijven. Om 
het veiligheidsbewustzijn te vergroten en te behouden, voert de gemeente diverse taken 
uit op het gebied van veiligheid enerzijds en van vergunningverlening, toezicht en 
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handhaving  in de fysieke leefomgeving anderzijds. Dat doet zij samen met vele partners 
zoals politie, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst, de provincie en andere gemeenten 
in Noord-Holland. Maar nog belangrijker, dat doet de gemeente samen met haar 
bewoners, ondernemers, instellingen en bezoekers. Ondermijning en onveiligheid, zowel 
objectief als subjectief, worden in deze samenwerking actief en integraal bestreden.

We hebben dit gedaan door:
De uitvoering op de vakgebieden Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VVTH) wordt beschreven in een jaarlijks uitvoeringsplan. Begin april is 
besloten de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus te prioriteren boven de 
andere uitvoeringsprioriteiten. Op coronabestrijding is integraal ingezet. De evenementen 
die doorgang konden vinden en de horeca hebben extra aandacht gekregen en zijn zo 
goed mogelijk gefaciliteerd. De extra inzet van toezicht en handhaving waar en wanneer 
zich de meeste problemen voordoen, bleek helaas het gehele jaar nodig. Alle extra inzet 
is ten koste gegaan van in de begroting opgenomen aandacht voor de kroonopgaven uit 
het VVTH-beleid en ondermijning. Over de effecten van coronabestrijding op de 
uitvoering van VVTH-taken is de raad apart geïnformeerd.     
De inwoners waarderen de sociale en fysieke veiligheid met een rapportcijfer van 
gemiddeld 7,1 (Waarstaatjegemeente.nl).

Indicator: Schagen scoort een 6,75 op sociale veiligheid (het Nederlands gemiddelde is 
6,55)
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Doelstelling SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Resultaat SG3.1De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen 
ondersteuning en zorg
Wij dragen er aan bij dat de inwoners in staat zijn deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven (door hun vrijwillige inzet en mantelzorg) en voor elkaar te zorgen (sociaal 
vangnet).

We hebben dit gedaan door:
Ondersteuning mantelzorgers:
Door  COVID-19 is 2020 een heel speciaal jaar geworden. Het aanbod en dienstverlening 
met betrekking tot mantel- en respijtzorg, cliëntondersteuning en maaltijdvoorzieningen 
en het sociaal cultureel en maatschappelijk werk zijn op aangepaste en vaak op creatieve 
manier opgepakt door de instellingen. Hierover is regelmatig contact geweest. In het 
pakket van maatregelen is opgenomen dat instellingen die een budgetsubsidie krijgen, 
deze niet aan het eind van het jaar terug hoeven te betalen als zij geen activiteiten 
hebben kunnen organiseren door de coronamaatregelen.
De afdeling communicatie van het Mantelzorgcentrum en de gemeente hebben 
intensiever contact met elkaar, met name over de afstemming van diverse publicaties en 
nieuws.
Er zijn 13 unieke aanvragen voor inzet respijtzorg thuis en er is 4 maal gebruik gemaakt 
van een respijt bed intramuraal. Dit is, ondanks corona een uitbreiding ten opzichte van 
2019.

Ondersteuning vrijwilligers
Diverse instellingen die samenwerken in het platform Noordkopvoorelkaar hebben een 
werkplan opgesteld hoe zij de groep kwetsbare vrijwilligers duurzaam kunnen binden aan 
hun instelling. Hierbij ligt de nadruk op het bewustwordingsproces. 

Vervoer
De coronacrisis in 2020 heeft veroorzaakt dat er weinig gebruik is gemaakt van het lokale 
vervoersnetwerk. Inwoners gingen niet veel op pad en vrijwillige chauffeurs vielen veelal 
in de kwetsbare doelgroep, waardoor zij niet reden. De kwetsbaarheid van dit systeem 
werd in 2020 goed zichtbaar. 

Dementievriendelijke gemeente
We hebben in 2020 in mindere mate aandacht kunnen schenken aan een 
dementievriendelijke gemeente, omdat fysieke trainingen en fysieke acties (zoals bij 
Makado staan met infokraam) vanwege corona niet mogelijk waren. Wel hebben we rond 
Wereld Alzheimderdag hier aandacht aan besteed, middels gastlessen van Geriant op het 
Regius. We hebben bovendien een pakket overhandigd met activiteitenmateriaal (cd, 
kleurplaten etc.) aan mensen met dementie bij Huys ten Oghe. 

Huiskamers
Het realiseren van huiskamers in de verschillende dorpen heeft de nodige inzet gevergd. 
Binnen het verlaagde budget zijn er afspraken gemaakt met WonenplusWelzijn, 
Woonzorggroep Samen en Woonzorg Nederland, zodat de huiskamers in de complexen 
konden starten.
In Huys ten Oghe is de huiskamer gecombineerd met de dagbesteding.
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Indicator:
· Het percentage volwassen mantelzorgers (19+) is gelijk gebleven in 2020: 17% 

(waarstaatjegemeente.nl)
· De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van 6,7 

(streefgetal was 6,6) (waarstaatjegemeente.nl)

Resultaat SG3.2Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun 
zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar
Wij maken het mogelijk dat inwoners naar vermogen kunnen blijven deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Ook dragen we bij aan het verbeteren van (betekenisvol) contact 
en het verminderen van eenzaamheid.

We hebben dit gedaan door:
Er zijn sinds de tweede tussenrapportage, naast de hieronder genoemde punten, geen 
nieuwe ontwikkelingen te melden.

Voor de toename van aanvragen van maatwerkvoorzieningen verwijzen wij naar het 
overzicht met onder- en overschrijdingen.

Dagbesteding en begeleiding
In het voorjaar van 2020 was de dagbesteding gesloten, groepsbijeenkomsten waren niet 
mogelijk. Woonzorggroep Samen heeft toen in samenwerking met Geriant en Wonen plus 
Welzijn een noodopvang opgezet in de nieuwe Nes. Cliënten voor wie het wegvallen van 
de dagbesteding problematisch was, konden individueel opgevangen worden. 1 op 1 
werd hier toen ondersteuning aan geboden. 

In 2020 is een aantal gesprekken gevoerd met diverse aanbieders uit de 
gehandicaptenzorg en de verpleeg- en verzorgingshuis instellingen. Dit om te praten over 
de coronamaatregelen in combinatie met begeleiding/ dagbesteding. De (financiële) 
zorgen van aanbieders zijn besproken en er is uitleg gegeven over de compensatie 
maatregelen die toen ingezet waren door het Rijk. Aanbieders zijn in deze gesprekken 
ook aangemoedigd om met elkaar te zoeken naar oplossingen en van elkaar te leren. 
Uitgangspunt was dat we allemaal in een fase zaten waar we nog nooit ervaring in 
hebben opgedaan.
Deze gesprekken werden door de aanbieders als heel prettig ervaren en lopen ook in 
2021 nog door.

Beschermd wonen
De decentralisatie van de middelen Beschermd Wonen is met een jaar uitgesteld en 
daarmee ook het vaststellen van regionale afspraken. 

Indicator:
De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van 6.7 
(streefcijfer was minimaal 6,6) (waarstaatjegemeente.nl)

Resultaat SG3.3Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl
Een goede gezondheid is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het 
maatschappelijk leven.

We hebben dit gedaan door:
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Er zijn sinds de tweede tussenrapportage, naast de hieronder genoemde punten, geen 
nieuwe ontwikkelingen te melden.

· We hebben 91 AED’s in onze gemeente hangen. Door Covid-19 is er een beperkt 
aantal gratis AED cursussen geweest.

· Met de zorgverzekeraar en het Zorgkantoor zijn bovenregionaal de knelpunten in 
beeld gebracht op het gebied van GGZ, ouderzorg en preventie. Dit is de basis 
voor de samenwerkingsagenda.

· Bij het voortgezet onderwijs hangen overal borden voor de rookvrije generatie. De 
evaluatie wat er nodig is om hier nog meer stappen in te maken heeft als gevolg 
van corona nog niet met het onderwijs plaatsgevonden. Ook de samenwerking 
met de sportverenigingen komt als gevolg van corona niet zo snel als wij willen 
van de grond.

Indicator:
Percentage personen ouder dan 19 jaar met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger.
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020

Verschil

Lasten 51.853 62.571 58.898 3.673

Baten 18.419 29.590 26.141 -3.449

Saldo -33.435 -32.981 -32.566 234 V

Totale lasten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020

Verschil

SG1.
1

Ieder kind kan zich ontwikkelen en 
ontplooien tot een zelfstandige 
volwassene

4.877 4.938 4.707 231

SG1.
2

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor 
onze inwoners die dat nodig hebben

9.144 9.072 9.351 -279

SG1.
3

Waar nodig biedt de gemeente 
(tijdelijk) ondersteuning om te kunnen 
voorzien in eigen levensonderhoud of 
te participeren naar vermogen

13.588 23.534 18.980 4.553

SG1.
4

Er is voor inwoners met een inkomen 
op of onder het bestaansminimum 
(tijdelijke) ondersteuning

1.684 1.784 1.798 -14

SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar 
nodig via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen 
aan de samenleving

29.294 39.328 34.873 4.491

SG2.
1

Inwoners geven zelf vorm aan 
deelname en ontmoeting

475 585 559 26

SG2.
2

Ter bevordering van deelname en 
ontmoeting bieden we algemene 
voorzieningen aan voor sport en 
cultuur en faciliteren we 
accommodaties

4.615 5.484 6.047 -563

SG2.
3

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

5.911 5.834 5.553 281

SG2 Inwoners van Schagen geven hun 
sport, sociale en culturele 
leefomgeving en beleving vorm

11.001 11.903 12.159 -256

SG3.
1

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

1.944 1.838 1.787 52

SG3.
2

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf 
kunnen voorzien in hun zorg is een 
vangnet van maatwerkvoorzieningen 
beschikbaar

7.476 7.418 8.074 -656

SG3.
3

Inwoners van Schagen kunnen kiezen 
voor een gezonde leefstijl

2.138 2.084 2.041 42

SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar 
nodig met steun van (vrijwillige) zorg, 
gezond leven

11.558 11.340 11.903 -562

Totaal Lasten Domein samenleving en 
gezondheid

51.853 62.571 58.898 3.673 V
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Toelichting verschillen Lasten
SG 1.1
· Ieder jaar worden kosten in de begroting opgenomen voor de inrichting van 

gymnastieklokalen. In 2020 is het niet noodzakelijk geweest om hier gebruik van te 
maken wat een voordeel oplevert (30V). Daarnaast is vanuit 2019 een bedrag 
meegenomen voor het opknappen van de gymzaal aan de Vincent van Goghlaan. 
Deze kosten zijn beperkt gebleven en zorgen voor minder kosten dan begroot (24V). 
Ook de schoonmaakkosten van gymlokalen zijn lager geweest omdat het gebruik 
beperkt is gebleken (10V).

· De school Wegwijzer/Wielewaal is in eigendom en beheer van de gemeente. Wij 
ontvangen een leerling-afhankelijke vergoeding van het schoolbestuur. De berekende 
vergoeding op  basis van het leerlingenaantal van 1 oktober 2019 is hoger dan de 
raming in onze begroting (zie batenkant). Omdat de gemaakte kosten voor het beheer 
en onderhoud van het gebouw, ook hoger zijn uitgevallen (46N), ontstaat een klein 
tekort.

· In de septembercirculaire zijn extra gelden beschikbaar gesteld in het steunpakket ter 
compensatie van de corona-pandemie voor Noodopvang kinderen met cruciale 
beroepen. Dit om de Peuteropvang voor deze beroepen open te houden. De 
uiteindelijke kosten voor deze maatregel zijn lager dan de beschikbaar gestelde 
middelen (46V).

· In 2020 is er fors minder besteed aan de SMI dan het jaar daarvoor. Dit heeft twee 
oorzaken. 1: we zijn strenger geworden in het verlengen van SMI-regelingen. De 
verlengingen werden  in 2019 ruimhartig toegekend, waardoor ouders niet goed 
gestimuleerd werden om de problematiek zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Eind 
2019 is besloten dat bij een verlengingsaanvraag twee consulenten moeten besluiten; 
een Wmo-consulent en jeugd-consulent. Dit heeft tot minder verlengingen van SMI’s 
geleid. 2: een voorwaarde voor de toekenning van een SMI is dat de ouder actief in 
behandeling gaat om de gezondheid van zichzelf en de thuissituatie te verbeteren. 
Deze behandelingen lopen meestal via de GGZ. Echter, door corona konden veel 
behandeling niet starten. Zolang de ouder niet kan starten met de behandeling en het 
verantwoord is om hiermee nog te wachten, wordt de SMI niet toegekend (37V).

· Vorig jaar is een nieuwe rekenformule vanuit het rijk toegepast op het budget voor 
gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). De middelen die dit jaar zijn 
ontvangen, maar waarbij de besteding achterblijft kunnen gebruikt worden om voor 
de komende twee jaar hier invulling aan te geven. Een van deze activiteiten die in het 
afgelopen jaar is ingezet is het voorstel om ouders van kinderen met een VVE 
indicatie de eerste 8 uur een eigen bijdrage te laten betalen (vanuit kinderopvang 
toeslag belastingdienst óf gemeentelijke subsidietabel) en de laatste 8 uur gratis aan 
te bieden. Gratis voor de ouders houdt in dat de gemeente een vergoeding aan de 
kinderopvangorganisatie betaalt van €11,39 per uur per kind met een VVE indicatie 
tot maximaal 8 uur. Doordat er minder is uitgegeven, ontstaat een voordeel aan de 
lastenkant (112V). Dit voordeel wordt gecompenseerd met een nadeel aan de 
batenkant door het restant te reserveren.

· De uitbraak van het corona virus en de daarmee gepaard gaande maatregelen 
hebben invloed (gehad) op de uitvoering van de wettelijke taken kinderopvang door 
gemeenten in 2020. Voor een groot aantal gemeenten, zo ook voor de gemeente 
Schagen, geldt dat de corona maatregelen ertoe hebben geleid, dat zij hun wettelijke 
taken op het gebied van kinderopvang in 2020 niet (volledig) kunnen uitvoeren. Alle 
scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland sloten op 16 maart 2020. Met deze 
sluiting verviel het reguliere toezicht op de kinderopvang. Wel kon in overleg met de 
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gemeente signaal gestuurd toezicht uitgevoerd worden. Dit op basis van signalen die 
binnenkomen over een voorziening voor noodopvang of over opvang van kinderen die 
plaatsvindt buiten de door de gemeente georganiseerde noodopvang. Verder hebben 
de toezichthouders zich bezig gehouden met ‘vinger aan de pols’-gesprekken. Waarbij 
de toezichthouder actief belde naar een (nood)voorziening om de houder van deze 
voorziening te bevragen over de wijze waarop hij de (nood)opvang heeft 
georganiseerd en of er nog vragen zijn vanuit de (nood)opvang. 
Deze werkwijze heeft geleid tot minder inzet op toezicht en handhaving en een daling 
in de kosten (29V)

· Overige verschillen zorgen voor een nadeel (11N)

SG 1.2
· Bij het opstellen van de begroting is de begroting  van de GGD in het kader van Veilig 

Thuis overgenomen. De werkelijke kosten die gemaakt zijn voor het onderdeel Veilig 
thuis vallen iets lager uit (13V)

· In 2020 zijn de zorgkosten voor de jeugd naar boven bijgesteld. Dit op basis van de 
gemaakte zorgkosten uit het voorgaande jaar, en de landelijke trend. Nu blijkt dat 
voor het onderdeel 'gedwongen kader' de werkelijke kosten lager uitvallen en dat er 
dit jaar een incidenteel voordeel is te melden (151V).

· Ook met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen jeugd zijn er in 2020 budgetten 
naar boven bijgesteld. Dit op basis van de gemaakte zorgkosten uit het voorgaande 
jaar, en de landelijke trend. Gedurende het jaar 2020 hebben wij dit via 
kwartaalrapportages gevolgd  In het laatste kwartaal blijkt er toch meer zorgkosten 
naar voren te komen dan verwacht, als gevolg van duurdere trajecten en meerkosten 
door de coronacrisis .Bij dit onderdeel blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan volgens 
de trend was voorspeld. Dit zorgt voor een structureel nadeel (443N)

SG 1.3
· Door een grotere instroom dan uitstroom, van het aantal cliënten met een 

bijstandsuitkering hebben we structureel meer uitkeringskosten. Deze hogere lasten 
worden gecompenseerd door een hogere vergoeding vanuit het rijk, in het kader van 
de BUIG (zie batenkant) (173N).

· Als gevolg van de covid 19-pandemie is er ook minder gebruik gemaakt van het 
geluksbudget. Dit komt omdat er ook minder activiteiten dit jaar georganiseerd zijn 
waarvoor het geluksbudget ingezet kon worden (35V).

· Als gevolg van de covid 19-pandemie is er vertraging opgelopen bij het aanbieden 
van de verschillende re-integratietrajecten. Hierdoor ontstaat een incidenteel 
voordeel op het re-integratie en participatietraject (39V).

· Veel zelfstandige ondernemers zien hun inkomsten fors teruglopen als gevolg van de 
corona crisis. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers ingesteld. Zelfstandigen met financiële problemen door de 
corona crisis kunnen een beroep doen op de Tozo. De Tozo kent drie regelingen. De 
eerste gold van 1 maart tot 1 juni, de tweede van 1 juni tot 1 oktober. Deze kunnen 
niet meer worden aangevraagd. De laatste, Tozo 3, is ingegaan op 1 oktober en geldt 
tot 1 juli 2021. Vanuit het rijk zijn voorschotten verstrekt voor de uitvoering van de 
TOZO-regeling. In totaal heeft de gemeente Schagen voor 2020 een bedrag van € 
10.045.049,- ontvangen dat in de begroting is opgenomen. De werkelijke kosten 
vielen lager uit en zullen terugbetaald worden aan het rijk waardoor een en ander 
budgettair neutraal verloopt (zie ook de batenkant) (4.483V).

· In het kader van het vluchtelingenbeleid  zijn er minder 
Participatieverklaringstrajecten uitgevoerd (19V).

· In de AB vergadering van 15 december 2020 van Gemeenschappelijke Regeling 
gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland is het voorstel aangenomen om het 
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kasoverschot over 2019 uit te keren en 50% van verwachte kasoverschot over 2020. 
(147V)

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (3V).

SG 1.4
·  Het handboek Bijzondere Bijstand is recent aangepast. Als gevolg van de corona-

pandemie hebben meer mensen gebruik gemaakt van de voorzieningen die de 
bijzondere bijstand biedt(52N).

· In 2020 is collectieve zorgverzekering voor minima opnieuw afgesloten. Dit jaar is van 
deze collectieve verzekering meer gebruikt gemaakt dan de jaren ervoor (16N).

· Dit jaar is het amendement aangenomen, ingediend door de seniorenpartij, om het 
ouderenpakket weer als voorziening nieuw leven in te blazen. Dit heeft geleid tot een 
klein aantal toekenningen (7N).

· Aan de voedselbank is een iets hogere subsidie uitgekeerd dan in de begroting is 
meegenomen. Dit omdat de druk op voedselbank als gevolg van de corona-pandemie 
is versterkt(4N).

· Met betrekking tot de schulddienstverlening is in 2020 minder subsidie uitgegeven 
aan Moneyways en Get a Grip. Dit, omdat er minder trajecten zijn uitgevoerd dan is 
afgesproken. Daarnaast is dit jaar rekening gehouden met de inkoop budgetbeheer. 
De aanbesteding budgetbeheer is eind 2020 afgerond (69V).  

· Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (4N).

SG 2.1
· De activiteitensubsidies voor Zorg en Welzijn zijn in 2020 lager uitgevallen. Dit omdat 

er iets minder incidentele subsidies zijn verstrekt. Ook zijn een aantal verstrekte 
subsidies  in het kader van zorg en welzijn verantwoord op een ander budget, zoals de 
buurtbus en de subsidie aan dorpsontmoetingspunten (25V).

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (1V).

SG 2.2
·  Het tempo voor het doen van investeringen heeft in de werkelijkheid een andere 

dynamiek  dan waar in de begroting mee wordt gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit 
resultaat minder hogere lasten verantwoord. Conform de besluitvorming worden deze 
hogere lasten van de diverse kredieten verrekend met de reserve 
accommodatiebeleid (23N). Doordat er meer kosten zijn gemaakt, wordt er ook meer 
onttrokken uit de reserve.

· De raad heeft in mei 2020 €100.000 beschikbaar gesteld voor steun aan sport-, 
maatschappelijke en culturele verenigingen en stichtingen die door corona 
maatregelen financiële knelpunten kregen. De verzoeken tot steun zijn beoordeeld. 
Een deel hiervan had betrekking op de tekorten van de dorpshuizen. Deze zijn 
gecompenseerd en zorgen voor meer uitgaven op deze post (64N). 

· De Samenwerkende Musea werken op declaratiebasis. Voor dit jaar is er minder 
uitgegeven, maar volgend jaar staat een aantal grotere uitgaven gepland (25V).

· Bij de 2e rapportage is het voorstel gedaan om Schagen FM een extra bedrag toe te 
kennen van € 15.000,-.  Dit voorstel is niet overgenomen. Via een amendement is het 
anders ingevuld. Per abuis is het bedrag nog blijven staan in de begroting wat nu met 
aftrek van de toegekende index een voordeel oplevert (12v).

· Bij de aanbesteding van het beheer van onze sporthallen en zwembaden zijn 
prestatieafspraken gemaakt met de nieuwe partij. Een van de afspraken is dat de 
tekorten op de exploitatie van het jaarresultaat worden verrekend met de gemeente. 
Daarnaast vindt er een afrekening plaats van het afgesproken bonus/malus systeem 
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(toename bezoekers, stijging omzet, afname kosten) over 2019. Op basis van het  
jaarverslag 2019 ontstaat hierdoor een nadeel (126N).

· Dit jaar zijn de gelden voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 
2019 afgerekend. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW-kosten van  
investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Om deze gelden voor sport te 
behouden worden deze gelden gestort in de reserve accommodatiebeleid, zie 
hiervoor ook de batenkant. (328N)).

· Aan de verschillende sportaccommodaties is meer groot onderhoud nodig geweest 
dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daarnaast hebben de 
herstelwerkzaamheden van een stormschade gezorgd voor meerkosten(65N).

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (6V).

SG 2.3
· Dit jaar is het eerste jaar dat de niet-basistaken milieu door Schagen zelf zijn 

uitgevoerd. Hiervoor was bedacht dat het personeel opleiding behoefde en dat er 
daarnaast inhuur (in de vorm van een strippenkaart) nodig zou zijn. Door een 
combinatie te maken met de voorbereiding op de Omgevingswet zijn milieucursussen 
gecombineerd met Omgevingswet opleidingen. Dit heeft tot een besparing geleid. 
Daarnaast zijn een aantal vacatures vervuld met mensen met parate kennis van 
milieuproblematiek. Schagen bleek dus meer zelf te kunnen afhandelen. Tot slot is 
door de corona situatie lage prioriteit gegeven aan toezicht en handhaving op 
milieugebied. In 2020 zijn twee nieuwe toezichthouders en drie nieuwe juristen in het 
taakveld Toezicht en Handhaving aangesteld. Dat betekent dat zij deels moeten 
worden opgeleid voor milieutaken. De voor 2020 geplande milieutaken zullen conform 
het uitvoeringsprogramma in 2021 worden opgepakt (177V).

· Een investeringskrediet voor handhaving is in 2020 (nog) niet volledig uitgegeven.  
Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per 
saldo geen effect op het rekeningresultaat (125V)

· Meer uitgaven voor de Veiligheidsregio als gevolg van onder andere een bijdrage voor 
de Zorgcoördinatie mensenhandel (11N)

· Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (10N).
SG 3.1 
· Bij de behandeling van de begroting 2019 is een amendement aangenomen om het 

mantelzorg compliment te verhogen van 25 naar 50 euro per compliment. Naast deze 
verhoging zijn er ook meer aanvragen ingediend (8N).

· In de september circulaire 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld vanwege de 
compensatie corona voor vrijwilligersorganisaties. Deze gelden zijn tot nu toe nog niet 
besteed. Het zorgt hierdoor voor een incidenteel voordeel (20V)

· Zoals ook gemeld bij de 2e rapportage heeft de ontmoeting in de huiskamers 
vertraging opgelopen door corona. De planning was dat zij dit najaar officieel weer 
zouden kunnen starten. Door de lockdown is dit ook verder in de tijd gezet. Dit 
betekent dat een groot deel van het budget dit jaar niet gebruikt is, dat een 
incidenteel voordeel oplevert (60V)

· Het budget voor huisvestingskosten voor sociaal en culturele instellingen is 
overschreden. 
Dit doordat er meer noodzakelijk groot onderhoud moest plaatsvinden en 
schoonmaakkosten iets hoger uitvielen als oorzaak hiervan (18N).

·  Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (2N).

SG 3.2
· Vanuit het Rijk zijn gelden ontvangen voor de uitvoering de Wet verplichte GGZ Meld 

en Hoorplicht. De werkzaamheden zijn belegd bij de GGD voor de uitvoering van deze 
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nieuwe regeling. Nu blijken de kosten voor de uitvoering van deze nieuwe taak lager 
te leggen dan de er aan vergoeding beschikbaar is gesteld (56V).

· Dit is het gevolg van een sterke toename van het aantal cliënten, als gevolg van 
invoering abonnementstarief in 2019 die zich doorzet in 2020. Daarnaast zien wij de 
effecten van de vergrijzing en het feit dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen. 
Deze combinatie van  factoren zorgt voor een structurele overschrijding van de 
Huishoudelijke Hulp (635N)

· Bij de zorgkosten WMO zijn naast de reguliere zorg ook een aantal maatregelen 
getroffen om in verband met corona de continuïteit van de bedrijfsvoering van 
zorgaanbieders te ondersteunen. Dit zorgt voor een nadeel (16N)

· Dit jaar is meer gebruik gemaakt van de voorzieningen in het kader van de WMO 
zoals de hulpmiddelen en de woningaanpassingen. De vervoersvoorziening zijn 
daarbij achter gebleven in verband met de corona pandemie. Per saldo ontstaat een 
nadeel (60N)

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (1N).

SG 3.3
· In het Algemeen Bestuur van de GGD is de 1e en 2e begrotingswijziging 2020 

vastgesteld, Hierin is, de gemeentelijke bijdrage 2020 iets aangepast. Dit leverde een 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage op. (9N)

· Voor het project "Ik Lekker Fit " is jaarlijks een bedrag geraamd van € 160.000,-. Door 
de corona-pandemie konden er een aantal activiteiten niet tot uitvoering gebracht 
worden. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan waar rekening mee was 
gehouden (37V). Daarnaast zijn wat minder bijkomende kosten gemaakt voor 
jongeren op gezond gewicht (13V).

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (1V).

Totale baten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020 Verschil

SG1.
1

Ieder kind kan zich ontwikkelen en 
ontplooien tot een zelfstandige 
volwassene

1.203 1.283 1.345 -62

SG1.
2

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor 
onze inwoners die dat nodig hebben

178 244 393 -149

SG1.
3

Waar nodig biedt de gemeente 
(tijdelijk) ondersteuning om te kunnen 
voorzien in eigen levensonderhoud of 
te participeren naar vermogen

8.905 18.950 14.710 4.240

SG1.
4

Er is voor inwoners met een inkomen 
op of onder het bestaansminimum 
(tijdelijke) ondersteuning

60 60 46 14

SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar 
nodig via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen 
aan de samenleving

10.346 20.537 16.495 4.042

SG2.
1

Inwoners geven zelf vorm aan 
deelname en ontmoeting

0 0 22 -22

SG2.
2

Ter bevordering van deelname en 
ontmoeting bieden we algemene 
voorzieningen aan voor sport en 
cultuur en faciliteren we 
accommodaties

608 1.035 1.349 -314

SG2. Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is 243 128 272 -144
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3 vergroot, zowel op het sociale als het 
fysieke vlak

SG2 Inwoners van Schagen geven hun 
sport, sociale en culturele 
leefomgeving en beleving vorm

851 1.162 1.643 -480

SG3.
1

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

6.732 7.443 7.461 -17

SG3.
2

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf 
kunnen voorzien in hun zorg is een 
vangnet van maatwerkvoorzieningen 
beschikbaar

490 448 538 -90

SG3.
3

Inwoners van Schagen kunnen kiezen 
voor een gezonde leefstijl

0 0 5 -5

SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar 
nodig met steun van (vrijwillige) zorg, 
gezond leven

7.222 7.891 8.004 -113

Totaal Baten Domein samenleving en 
gezondheid

18.419 29.590 26.141 3.449 N

Toelichting verschillen Baten
SG 1.1
· Het tempo voor het doen van investeringen heeft in de werkelijkheid een andere 

dynamiek  dan waarmee in de begroting mee gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit 
resultaat hogere lasten verantwoord. Conform de besluitvorming over 
onderwijshuisvesting  worden deze kapitaallasten van de diverse kredieten verrekend 
met de reserve basisonderwijs. Doordat er meer kosten zijn gemaakt, wordt er ook 
meer onttrokken uit de reserve(91V)

· Vorig jaar is een nieuwe rekenformule vanuit het rijk toegepast op het budget voor 
gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). De middelen die dit jaar zijn 
ontvangen, maar waarbij de besteding achterblijft, kunnen gebruikt worden om voor 
de komende twee jaar hier invulling aan te geven. Een van deze activiteiten die in 
afgelopen tijd is ingezet is het voorstel om ouders van kinderen met een VVE indicatie 
de eerste 8 uur een eigen bijdrage te laten betalen (vanuit kinderopvang toeslag 
belastingdienst óf gemeentelijke subsidietabel) en de laatste 8 uur gratis aan te 
bieden. Gratis voor de ouders houdt in dat de gemeente een vergoeding aan de 
kinderopvangorganisatie betaalt van €11,39 per uur per kind met een VVE indicatie 
tot maximaal 8 uur. Door de middelen te reserveren, ontstaat een nadeel aan de 
batenkant (75N). Dit nadeel wordt gecompenseerd met een voordeel aan de 
lastenkant.

· De school Wegwijzer/Wielewaal is in eigendom en beheer  van de gemeente. Wij 
ontvangen een leerling-afhankelijke vergoeding van het schoolbestuur. De berekende 
vergoeding op  basis van het leerlingenaantal van 1 oktober 2019 is hoge dan de 
raming in onze begroting (42V). Omdat de gemaakte kosten, voor het beheer en 
onderhoud van het gebouw, ook hoger zijn uitgevallen (zie lastenkant) is er nagenoeg 
geen voordeel 

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (4V).

SG 1.2
· Bij de jaarrekening 2016 is een bedrag van het overschot ingezet voor de uitvoering 

van een aantal projecten binnen het sociaal domein. Bij aantal van deze projecten zijn 
nog niet alle activiteiten uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve decentralisatie 
sociaal domein, die hieraan verbonden is, loopt daarmee ook iets uit (119V)
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· Vanuit de centrumgemeente Den Helder worden de DUVO-gelden ontvangen ter 
dekking van een deel van de kosten van Veilig thuis. In 2020 is ook nog het 4e 
kwartaal uit 2019 ontvangen dat een incidenteel voordeel oplevert (16V)

· In sommige gevallen worden in het kader van de zorg voor de jeugd ook een aantal 
zorgtrajecten die onterecht zijn ontvangen via terugvordering verhaalt. Voor 2020 
levert dit een incidenteel voordeel op(14V).

SG 1.3
· In 2020 is een afrekening BBZ over 2019 ontvangen van het rijk, dat zorgt voor dit 

incidentele voordeel op de BBZ (48V).
· In november is de definitieve beschikking over de rijksgelden van de Buig 2020 

binnen gekomen. Deze viel hoger uit dan het eerder opgegeven voorschot. (192V).
· Veel zelfstandige ondernemers zien hun inkomsten fors teruglopen als gevolg van de 

corona crisis. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers ingesteld. Zelfstandigen met financiële problemen door de 
corona crisis kunnen een beroep doen op de Tozo. De Tozo kent drie regelingen. De 
eerste gold van 1 maart tot 1 juni, de tweede van 1 juni tot 1 oktober. Deze kunnen 
niet meer worden aangevraagd. De laatste, Tozo 3, is ingegaan op 1 oktober en geldt 
tot 1 juli 2021.  Vanuit het Rijk zijn voorschotten verstrekt voor de uitvoering van de 
TOZO-regeling. In totaal heeft de gemeente Schagen voor 2020 een bedrag van € 
10.045.049,- ontvangen dat in de begroting is opgenomen. De werkelijke kosten 
vielen lager uit en zullen terugbetaald worden aan het rijk waardoor een en ander 
budgettair neutraal verloopt (zie ook de lastenkant) (4.483N).

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (3V)

SG 1.4
· Dit jaar is bij de bijzondere bijstand minder teruggevorderd dan waar rekening mee 

was gehouden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verstrekte bijzondere 
bijstand in veel gevallen op een rechtmatige manier is afgegeven. (14N).

SG 2.1
· Op 29 september 2020 hebben wij subsidie ontvangen van de provincie. Dit voor de 

regeling noodsteun, in verband met corona, voor regionale culturele instellingen. 
Deze gelden zijn ingezet om culturele instellingen  financieel te ondersteunen tijdens 
de corona-periode (22V).

SG 2.2
· Dit jaar zijn de gelden voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 

2019 afgerekend. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW-kosten van  
investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Om deze gelden voor sport te 
behouden worden deze gelden gestort in de reserve accommodatiebeleid, zie 
hiervoor ook de lastenkant. (328V). Daarnaast zijn vanuit de provincie, in verband met 
corona nog gelden ontvangen ter compensatie van de huren naar sportverenigingen 
(26V) en is de ingeschatte huurcompensatie is iets hoger uitgevallen dan ingeschat 
(89N).

· In de raadsvergadering van mei 2020  zijn maatregelen genomen door onze 
gemeente. Met als doel dat de inwoners, verenigingen, instellingen, ketenpartners en 
ondernemers de crisis -binnen onze mogelijkheden zo goed mogelijk doorkomen. 
Daarbij is ook gekeken naar het gedeeltelijk compenseren van de  huren en pachten 
bij sportverenigingen. De inschatting was dat er meer gecompenseerd moest worden 
dan uiteindelijk gecompenseerd is waardoor een incidenteel voordeel ontstaat (40V).

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (9V).
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SG 2.3
· Het voordeel is met name het gevolg van niet geraamde inkomsten, als gevolg van 

het opleggen van dwangsommen. Daarnaast heeft halverwege het jaar een aframing 
plaatsgevonden van de legesopbrengsten, in het kader van corona. Achteraf blijkt dat 
we toch nog (een deel) van de leges hebben ontvangen. Voor wat betreft het aantal 
omgevingsvergunningaanvragen heeft corona in zijn geheel geen invloed gehad (zie 
ook de evaluatie VVTH 2020) (86V).

· In 2020 heeft een teruggave plaatsgevonden van de BTW die wij in 2019 hadden 
betaald in het kader van de strandveiligheid. Daarnaast zijn twee oude voertuigen van 
de reddingsbrigades verkocht (32V).

· Daarnaast heeft door iets lagere uitgaven aan investeringen door de reddingsbrigades 
ook een lagere onttrekking plaatsgevonden uit de reserve reddingsbrigades(6N).

·  De Veiligheidsregio heeft een deel van het jaarrekeningresultaat teruggestort naar de 
deelnemers. Voor onze gemeente betreft het een incidenteel voordeel (32V)

SG 3.1
· Het verschil wordt veroorzaakt door een renteontvangst die niet op dit product was 

begroot  op het product Huisvesting Sociaal cultureel(16V).
· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (1V).

SG 3.2
· In diverse rapportages is aangegeven dat het afschaffen van de inkomensafhankelijke 

eigen bijdrage en de invoering van het abonnementstarief zullen leiden tot lagere 
eigen bijdrage in het kader van de WMO. De bijstelling naar beneden op de eigen 
bijdrage in de begroting , blijkt ten opzichte van de werkelijk ontvangen bijdrage 
gunstiger uit vallen. Dit komt ook door de sterke toename van het aantal cliënten, de 
vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen  (90v)

SG 3.3
· De bijdrage voor het georganiseerde evenement Game Day 2020 zorgt voor een 

voordeel (5V).

  

Verbonden partij
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Gemeenschappelijke regelingen

Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Openbaar 
belang (doel)

De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening en Participatiewet.

Vestigingsplaat
s

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 S.J.A. van der Veek>

Raadsrapporteu
rs

M. Sanders en W. van de Sande

Financieel 
belang

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

5.377 50 50 0 0
Bedragen x € 1.000

Risico's De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met een 
werkconvenant. Dit houdt in dat deelnemende gemeenten 
gesubsidieerde arbeid ondersteunen door het gunnen van een 
bepaalde hoeveelheid werk en omzet aan Probedrijven NV. Dit 
convenant is in 2017 door de gemeenten voor onbepaalde tijd 
bekrachtigd.

Verder hebben de gemeenten besloten de regeling Beschut werken en 
Duurzaam aan het werk via de GR door Probedrijven N.V. te laten 
uitvoeren. Daardoor wordt de uitstroom van de Wsw door natuurlijk 
verloop deels gecompenseerd door nieuwe instroom. Dat heeft zowel 
positieve gevolgen voor het aantal sociale arbeidsplaatsen in de regio, 
als voor de exploitatie en uitvoering, omdat voor een deel 
schaalvoordelen
kunnen worden behouden.

In februari 2021 is er een onderhandelingsakkoord voor de nieuwe cao 
Aan de slag. De gevolgen, ook financieel, zijn nog niet in kaart te 
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brengen. Het is in ieder geval goed nieuws dat onze mensen een cao 
hebben.

Een risico is dat de gerealiseerde loonkosten de subsidie overtreft.
In dat geval zijn de deelnemende gemeenten statutair verplicht het 
tekort aan te vullen.
De Wsw zal op basis van allocatie van middelen door het Rijk, worden 
gefinancierd uit de re-integratie uitkering van Sociaal Domein. Dat 
betekent dat voor de uitvoering van de huidige programma's, door de 
bezuinigingen op het integrale participatiebudget en dus de Wsw, door 
korting op middelen door de Rijksoverheid, minder middelen 
beschikbaar zijn.

Voor ramingen willen we u verwijzen naar de begroting van de GR 
2020.
In 2017 zijn afspraken tussen gemeenten in de Kop van Noord-Holland 
gemaakt over samenwerking in het kader van het sociaal domein. In 
dat verband is het volgende van belang. Op 17 juli 2017 is door de 
gemeenten in de Kop van Noord Holland het ‘Convenant 
intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie’ bekrachtigd. 
Het convenant is het resultaat van meerdere jaren beleidsontwikkeling 
binnen de regio en geeft weer op welke wijze tussen de deelnemende 
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen onderling, de 
komende jaren met de GRGA en Probedrijven
willen omgaan. Het convenant bevestigt de opdracht aan de GRGA en 
Probedrijven de Wsw en Beschut Werken uit te voeren.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kop van 
Noord-Holland hebben in 2020 besloten om blijvend banen met 
loonkostensubsidies te realiseren.
Het gaat om maximaal 600 duurzame banen. Probedrijven voert de 
banen uit. Deze opdracht is tot stand gekomen na de pilot LKS 
(loonkostensubsidie) die in samenwerking met gemeenten en 
Probedrijven is uitgevoerd. Het is de bedoeling om de structuur en de 
financieringsafspraken die zijn gemaakt in stand te houden en de 
komende vijf jaar de samenwerking verder vorm te geven en te 
monitoren.

De belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de GRGA niet 
vennootschapsbelastingplichtig is. De GRGA heeft namelijk geen 
onderneming als grondslag.

Verder heeft de belastingdienst beschikt dat de GRGA en Probedrijven 
NV fiscaal voor de Btw een fiscale eenheid vormen. Voor uitvoering 
van deze fiscale eenheid zijn procedures tussen de NV, GRGA en 
deelnemende gemeenten afgestemd.

Met de invoering van de Wnra en de verruiming van het begrip 
ambtenaar in de ambtenarenwet 2017 worden de Wsw-ers ambtenaar. 
Dit ondanks de duidelijke keuze in de Wsw die in het verleden 
gemaakt is om Wsw-ers een andere rechtspostie te geven dan 
ambtenaren. De consequenties hiervan zijn dat alle Wsw-ers zich 
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moeten houden aan strengere integriteitsregels die gelden voor 
ambtenaren en de ambtseed moeten afleggen. Voordeel van de GRGA 
is dat werknemers al een integriteitsprotocol hebben ondertekend die 
gelijkwaardig is aan die van de ambtenaren. Belangenorganisatie 
Cedris is bezig met de VNG om tot een praktische oplossing te komen.

De GRGA heeft in het boekjaar 2020 te maken met het coronavirus. 
Dit coronavirus zal niet van invloed zijn op de continuïteit van de 
GRGA. Immers de gemeenten staan borg voor de salariskosten van de 
medewerkers in de GRGA. De maatregelen omtrent het coronavirus 
worden gecoördineerd vanuit Probedrijven. Deze aanpak is te vinden 
de rapportage van Probedrijven.

Zienswijze De gemeente heeft als zienswijze op de Begroting 2020 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid dat deze 
zorgvuldig is opgesteld en geen aanleiding geeft voor aanvullende 
opmerkingen.

Beleids- 
voornemens

Voor 2020 verwachten we geen aanpassingen van het bestaand 
beleid.

Kengetallen In de jaarrekening 2020 is rekening gehouden met de volgende 
kengetallen (voor Schagen):
Wsw-ers in dienst bij GR en Begeleid werken realisatie in Se: 160,55 
(begroot 159,48)
Beschut werken realisatie in Se: 13,94 (begroot 15,00)

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 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

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Openbaar Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de 
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belang (doel) 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.

Vestigingsplaat
s

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 percentage dat de gemeente bijdraagt aan de 
begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M,J.P. van Kampen.

Raadsrapporteu
rs

J. Wiskerke en C.C. Wang

Financieel 
belang

Als de opgenomen beleidsdoelen worden gehaald  binnen de 
bestaande begroting.

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

3.377 3.425 5.327 8.228 339 359
Bedragen x € 1.000

Risico's In het jaarverslag 2020 van de veiligheidsregio is een risicoprofiel 
opgenomen met een totale reikwĳdte van € 1.295.000. De ratio 
weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis 
van de aanwezige buffer € 1.912.000 /  € 1.295.000 * 100% = 147 %. 
Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende 
risico’s financieel te dragen.

Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2020 is met de vier gemeenten in de 
Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 
raadscommissie Noordkop (RRN) van 6 juni 2019 behandeld. In de 
raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft u besloten om de volgende 
zienswijze in te dienen:

1. Programma Brandweer
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Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
wordt verzocht om dit programma te monitoren. Vooraf moeten de 
financiën geregeld zijn en in beeld zijn, dit is al eerder in een 
zienswijze aan de veiligheidsregio aangegeven. Onduidelijk is wat er 
in 2020 in het programma brandweer 360 wordt gedaan en hoe dit 
wordt aangepakt.

Antwoord DB:
Het Algemeen Bestuur gaat dit programma monitoren. Indien de 
genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken dan 
worden de financiële consequenties in beeld gebracht en voorgelegd 
aan het bestuur. 

2. Programma meldkamer
De veiligheidsregio wordt verzocht om nadere toelichting te geven op 
de financiële gevolgen en vooral met betrekking tot een eventueel 
risico als het vangnet niet toereikend is. De kosten die zijn ontstaan 
worden verder uitgewerkt in de begroting onder het kopje 
weerstandsvermogen. De berekeningen die daar worden genoemd 
zijn onduidelijk, nadere toelichting is nodig.

Antwoord DB:
De inschatting van het risico dat de project/frictiekosten hoger 
uitvallen klein is (25%). In de risicoparagraaf is aangegeven dat de 
verwachting is dat dit binnen het weerstandsvermogen is op te 
vangen. 

3. Programma Veiligheidshuis
Klopt de constatering dat de genoemde programma's onder de 
commissie Zorg & Veiligheid vallen en dat de Veiligheidsregio alleen 
een faciliterende rol heeft voor deze commissie?

Antwoord DB:
De genoemde programma's vallen onder de bestuurlijke aansturing 
van de commissie Zorg & Veiligheid. De Veiligheidsregio faciliteert 
zowel deze commissie als deze programma's. 

4. Algemene opmerking
De Veiligheidsregio wordt verzocht om te zorgen dat alle gemeenten 
dezelfde informatie hebben. Nu wordt er geconstateerd dat er 
gemeenten zijn met een informatie achterstand. In deze zienswijze, 
als ook in de zienswijze van de kadernota 2020, worden er 
verduidelijkende vragen gesteld. Deze vragen kunnen worden 
weggenomen door middel van een goede afstemming en 
voorbereiding tussen de Veiligheidsregio en de gemeenten. Het is 
van belang om de samenwerking te verbeteren en om in overleg te 
komen tot een goed werkproces om deze afstemming te borgen.

Antwoord DB: 
Alle gemeenten hebben exact dezelfde informatie ontvangen. Graag 
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hoort het bestuur van de Noordkop gemeenten welke informatie zij 
niet ontvangen hebben.
Het bestuur van VRNHN vindt een goede afstemming met de 
gemeenten ook van groot belang. De directie heeft daarvoor ook bij 
de regionale raadsbijeenkomsten, zowel bij de kadernota als de 
begroting en jaarrekening, de stukken met de raden besproken en 
vragen mogen beantwoorden. Daarnaast roept het bestuur de 
Noordkop gemeenten op om eventuele vragen vooraf ambtelijk ook 
bij de veiligheidsregio neer te leggen, zodat deze van tevoren 
beantwoord kunnen worden.   

 

Beleids- 
voornemens

 Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland is ‘samen hulpvaardig’ 
om leed en schade te voorkomen en te beperken. De komende jaren 
wil zij zich meer richten op het verkleinen van risico’s en focussen op 
preventie. In het beleidsplan laat de VR  zien dat ze dit doel wil 
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                        0,15
· Netto schuldquote                     0,48
· Structurele exploitatieruimte     3,12%

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 2020 zijn o.a. de volgende speerpunten gerealiseerd:

Ambulancezorg
· De landelijke vaststelling van het kwaliteitskader 

spoedzorgketen is afgerond. Deze beschrijft hoe partijen in de 
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zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met 
acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te leveren.

· De voorbereidingen wet ambulancezorg 2021 is gerealiseerd.

Brandweer
· Het experiment brandweer assistent is afgerond. 
· Het brandweerzorgplan voor gebied fase 1 (binnen team 

Alkmaar) is vastgesteld.

Ghor
· De Analyse verminderd zelfredzaamheid is gerealiseerd.
· Het Hazard responseteam voor Chemisch Biologisch Nucleaire 

incidenten is geïmplementeerd.

Meldkamer
· Het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de 

meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een 
éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol 
voor éénduidige triage liggen op schema.

Risico- en crisisbeheersing
· Het risicoprofiel 2020-2023 is vastgesteld.
· De voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio’s liggen op 

schema.
· De verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio 

bij de effecten van digitale verstoringen.

Zorg- en Veiligheidshuis
· De implementatie Wet verplichte GGZ is afgerond.
· De evaluatie of de huidige formatie toereikend is om de 

groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen is 
gerealiseerd.

· Hett voorstel Zorgcoördinatie Mensenhandel is door het 
bestuur vastgesteld.

· De regiovisie Geweld hoort nergens thuis is vastgesteld. 

Deze speerpunten dragen ook bij aan resultaat 2.3 van het sociaal 
domein

Webadres www.vrnhn.nl

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.
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Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Uitgeest, 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 2017 heeft 
Schagen 5 stemmen op een totaal van 74. Vertegenwoordiging in het 
AB door S.J.A. van der Veek.

Raadsrapporteu
rs

M. Sanders en M. Mulder

Financieel 
belang

De bijdrage 2018 betreft:
· Algemeen € 859.180
· 0-4 jarigen en adolescenten € 633.723
· OGGZ € 67.025
· Huisvesting JGZ € 100.009
· Veilig Thuis € 488.181

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

2.148 221 1.600 1.877 15.448 16.875
Bedragen x € 1.000

Risico's Jaarlijks worden financiële risico’s ingeschat naar mogelijke omvang en 
de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend 
en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende 
financiële risico’s zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het 
weerstandsvermogen: 
1. Minder opbrengsten maatwerk/aanvullende producten  
    jeugdgezondheidzorg door beleidskeuzes bij gemeenten 
2. Minder opbrengsten forensische geneeskunde door aanbestedingen
    Politie en Justitie en sluitingen locaties 
3. Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen
    Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen,
    worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is,
    beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De wegvallende
    dekking van de overhead is echter een ingewikkelder vraagstuk.

Zienswijze De gemeente heeft een zienswijze over de begroting 2020 afgegeven 
en daarin is opgenomen dat:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020. 
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2. Daarbij de GGD te verzoeken: 
             a. om, op basis van een dialoog met de raden, de beoogde
                 resultaten en maatschappelijk effecten als bijlage toe te
                 voegen aan de begroting 2020, voor aanvang van het
                 begrotingsjaar. 
             b. Een overzicht van alle plustaken per gemeente als bijlage
                toe te voegen, met ingang van eerstvolgende (wijziging van
                de)begroting.

Beleids- 
voornemens

Het jaar 2020 heeft grotendeels in het kader gestaan van de 
bestrijding van de COVID- 19- pandemie.
De verwachting is dat dit ook voor het kom ende jaar gaat gelden. De 
COVID- 19- pandemie heeft organisatorisch en financieel een grote 
impact op de GGD: vanaf april zijn in het werkgebied 7 testlocaties tot 
stand gekomen en bestond het Corona Team  (testen, bron- en 
contactonderzoek) eind 2020 uit maar liefst 293 fte. Dit aantal groeit 
nog steeds om dat vanaf 2021 ook gestart is met vaccinaties. De 
meerkosten voor COVID- 19 krijgt de GGD volledig vergoed door het 
Ministerie van
VWS. De reguliere medewerkers van de GGD zijn echter onverminderd 
doorgegaan met hun werkzaamheden. Werkzaamheden die anders 
waren dan normaal, vanwege hun inzet bij het crisisteam  of om dat 
de 
dienstverlening was aangepast voor de afdeling/ het programma 
waarvoor medewerkers werkzaam  zijn.

Het jaar 2020 heeft grotendeels in het kader gestaan van de 
bestrijding van de COVID- 19- pandemie.
De verwachting is dat dit ook voor het kom ende jaar gaat gelden. De 
COVID- 19- pandemie heeft organisatorisch en financieel een grote 
impact op de GGD: vanaf april zijn in het werkgebied 7 testlocaties tot 
stand gekomen en bestond het Corona Team  (testen, bron- en 
contactonderzoek) eind 2020 uit maar liefst 293 fte. Dit aantal groeit 
nog steeds om dat vanaf 2021 ook gestart is met vaccinaties. De 
meerkosten voor COVID- 19 krijgt de GGD volledig vergoed door het 
Ministerie van
VWS. De reguliere medewerkers van de GGD zijn echter onverminderd 
doorgegaan met hun werkzaamheden. Werkzaamheden die anders 
waren dan normaal, vanwege hun inzet bij het crisisteam  of om dat 
de 
dienstverlening was aangepast voor de afdeling/ het programma 
waarvoor medewerkers werkzaam  zijn.

Financiële afspraken Covid-19
In het Bestuurlijk Overleg tussen VWS, VNG en GGD GHOR Nederland 
van 14 juli 2020 zijn bestuurlijke en financiële afspraken gemaakt over 
de bekostiging van de Covid-19 maatregelen.
In opdracht van de VNG, in afstemming met GGD GHOR Nederland, 
heeft AEF, bureau voor maatschappelijke vraagstukken, onderzoek 
gedaan naar een indicatie van de gerealiseerde kosten (tot en met 
mei 2020) en een raming gegeven van de kosten van 1 juni tot en met 
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eind 2020. Daarbij is gekeken naar de extra kosten die GGD 'en en 
veiligheidsregio's hebben gemaakt in kader van de COVID-19 
pandemie.
Afgesproken is dat GGD 'en en Veiligheidsregio's via de Voorzitter van 
de Veiligheidsregio een voorlopige opgave indienen van de 
meerkosten tot en met juni én een raming van de meerkosten voor de 
periode juli tot en met december, conform de definities uit het AEF-
rapport. Het betreft hier een administratieve handeling voor de 
voorzitters; het bestuur van de GGD is zelf inhoudelijk 
verantwoordelijk voor hun aanvragen.
Tevens kunnen GGD ’en een voorschot aanvragen ter hoogte van de 
meerkosten tot en met juni. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
afgestemd format. In het format wordt onderscheid gemaakt naar de 
volgende posten:
• Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan 
Corona-
    activiteiten zijn toe te wijzen (bron- en contactonderzoek, 
    bemonstering, etc.)
• Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken
   (bijvoorbeeld voor uitgestelde dienstverlening die moet worden
    ingehaald en leidt tot externe inhuur)
• Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen 
van
   inkomsten uit reizigersvaccinaties)
• Minder uitgaven: Kosten die GGD ’en minder hebben gemaakt voor
    reguliere dienstverlening die later niet wordt ingehaald 
(bijvoorbeeld
    de inkoop van vaccins)
Daarna wordt er maandelijks een opgave van de voorlopige kosten 
ingediend via dezelfde lijn, waarna VWS een aanvullend voorschot 
betaalbaar stelt aan de GGD'en. Afgesproken is dat GGD 'en alle 
meerkosten apart in hun financiële administratie registreren.
Na het afsluiten van het boekjaar dienen de GGD 'en uiterlijk voor 1 
september 2021 (en/of van het volgende jaren steeds voor 1 
september) de einddeclaratie in via de voorzitter van de 
veiligheidsregio.
Bij deze einddeclaratie wordt de goedgekeurde jaarrekening inclusief 
de accountantsverklaring van de huisaccountant van de GGD gevoegd 
bij de einddeclaratie.

De veranderingen in de samenleving maken dat de GGD ook 
verandert. Daarom heeft de GGD de volgende speerpunten benoemd: 

Programma Jeugd
Het programma Jeugd stond mede door COVID- 19 in het teken van de 
digitalisering van de
contactmomenten met ouders, kinderen en het onderwijs. De 
activiteiten op het consultatiebureau en de uitvoering van het  
Rijksvaccinatieprogramma gingen aangepast door.

Programma Infectieziektebestrijding
Doordat het reizen werd afgeraden naar de meeste landen, bleef het 
spreekuuraanbod laag. De spreekuren werden vooral gevuld m et 
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herhaalafspraken. De werkzaam heden van het team seksuele 
gezondheid zijn medio maart afgeschaald naar louter
spoedzorg. Ook de contactonderzoeken TBC, 1e screening en en de 
patiëntenzorg zijn tijdens de corona crisis doorgegaan. Vanaf begin 
juni werd weer gestart m et BCG- vaccinatie en vervolg screening en 
asielzoekers/
 immigranten.

Programma Kwetsbare burger
De activiteiten van de teams Vangnet & Advies en (V&A) en de Brede 
Centrale Toegang zijn zo veel mogelijk voortgezet met inachtneming 
van de richtlijnen van het RIVM. In het afgelopen jaar is V&A geregeld 
benaderd door melders die zich zorgen maakten over mensen die zij 
zagen afglijden, om dat andere instanties fysieke contacten met hun 
cliënten voor een groot deel hadden afgeschaald.
De forensisch artsen van de GGD zijn getraind om  op verzoek van de 
politie bemonstering van verdachten uit te voeren en om  hen te 
testen op COVID- 19. Met behulp van een noodprocedure is bestaande 
wetgeving aangepast, zodat verdachten getest konden worden.

Veilig Thuis
De verwachte toename van adviezen en meldingen ten gevolge van 
de corona maatregelen en toenemende spanningen thuis is 
uitgebleven. In Noord-Holland-Noord is het aantal meldingen in 2020 
nauwelijks gestegen (+2%) ten opzichte van het jaar ervoor. Het 
aantal adviezen nam met 6% toe, onder andere door de chatfunctie 
die ontwikkeld is tijdens de eerste lockdown. Veilig thuis ontving meer 
advies vragen en meldingen van niet-professionals (door gezin, buren, 
familie, vrienden)en minder van politie.
Er was in 2020 een lichte verschuiving zichtbaar in de aard van de 
adviesaanvragen en meldingen. Veilig Thuis ontving in de eerste 
lockdown bijvoorbeeld meer meldingen over kinderen waarmee de
school geen contact kon krijgen. Bij de politie meldingen zag Veilig 
Thuis dat, door de oplopende spanningen, er in verhouding meer 
sprake was van fysiek geweld.

Programma Onderzoek, Beleid & Preventie
De GGD en het RIVM houden door middel van surveillance zicht op de 
verspreiding van COVID- 19 in Nederland en Noord- Holland- Noord. Er 
zijn in april, juni en november panelonderzoeken naar de beleving van 
de Corona crisis uitgevoerd.

Kengetallen Financiële kengetallen:
Netto schuldquote 0.5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 6,3%
Solvabiliteitsratio 10%
Structurele exploitatieruimte -1,2%

75



Voor andere kengetallen willen wij u 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

Overige verbonden partijen

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.

Vestigingsplaat
s

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 2020 0
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 
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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
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Domein leefomgeving en duurzaamheid
Samen met inwoners en bedrijven zorgen we voor de duurzame instandhouding van de 
leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen zorgvuldig en op tijd 
onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de openbare ruimte 
generatie op generatie in goede staat is en blijft.

In 2020 hebben we onder andere gewerkt aan:
1) De Basis op Orde
2) Het achterstallig onderhoud inhalen (inclusief vier specifieke projecten)
3) De overdracht van wegen van HHNK naar de gemeente

Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen de kwaliteit van de buitenruimte 
vergroten of nieuwe impulsen geven in de bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu. Ook 
wensen zij een (participatieve) bijdrage leveren aan een aantrekkelijker leefomgeving. 
Men wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Zij krijgen van 
ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren.

In 2020 hebben we onder andere gewerkt aan:
1) De hoofdassen Tuitjenhorn
2) De vernieuwing van het skatepark in Muggenburg
3) Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
4) De aanpak van de essentaksterfte
5) Het voortzetten van de groenimpuls en het project ‘Bollen en bijen’

Door de klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen en de toenemende 
schaarste van grondstoffen is de samenleving - en daarmee ook de gemeente – 
gedwongen te zorgen voor  een verduurzaming van de leefomgeving. Als gemeente zijn 
we gestart met een serieuze verandering op het gebied van energie en warmte, door zelf 
voorop te lopen in de ledverlichting in de openbare ruimte en ons elektrisch aangedreven 
wagen- en machinepark. We zullen de leefomgeving klimaatadaptief inrichten en de 
economie zal circulair moeten functioneren.

In 2020 hebben we onder andere gewerkt aan:
1) Regionale Energiestrategie(RES)
2) Transitievisie Warmte en verduurzaming bestaande woningvoorraad 
3) Beleid klimaatadaptatie 
4) Afval- en recycleplan 
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Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

Resultaat LD1.1Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging 
kapitaalgoederen na technische levensduur

Dagelijks onderhoud
We voeren dagelijks onderhoud uit aan onze kapitaalgoederen, zodat zij in een goede 
staat blijven. Dit onderhoud bestaat uit preventieve maatregelen en maatregelen waarbij 
wij kapitaalgoederen verbeteren. We maken hierbij onderscheid tussen zogeheten service 
onderhoud en regulier onderhoud. Service onderhoud is niet gepland onderhoud en het 
gevolg van meldingen of wensen van inwoners of het gevolg van schades en 
vernielingen. Regulier onderhoud is onderhoud dat we tijdens het jaar periodiek uitvoeren 
of dat uit (periodieke) inspecties naar voren komt.

Groot onderhoud
Met groot onderhoud bedoelen we het uitvoeren van grotere en meer ingrijpende 
maatregelen op een groot deel van het kapitaalgoed. Groot onderhoud is nodig om de 
verwachte en geplande levensduur van een kapitaalgoed te halen. Groot onderhoud heeft 
een planmatig karakter en een lage frequentie. Hierdoor kunnen de kosten van jaar tot 
jaar sterk variëren. 

Vervanging kapitaalgoederen ná technische levensduur
Hiermee bedoelen we het compleet vervangen van kapitaalgoederen die aan het eind 
van de geplande levensduur zijn. En daarbij kwalitatief ook niet meer voldoen. De 
technische afschrijvingstermijn van bijna alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte 
beloopt enkele tot zelfs vele decennia. Een duurzame instandhouding betekent dat we de 
rekening (zowel de financiële als de technische) voor het beheer en onderhoud niet naar 
de toekomst doorschuiven. Daarom is directe afschrijving op beheer en onderhoud van 
de openbare ruimte het uitgangspunt.

We hebben dit gedaan door:
De Basis op Orde
We hebben gewerkt aan verdere verdieping en verbreding van de gelegde basis. Het 
gegevensbeheer heeft een verdiepingsslag ondergaan door de areaalgegevens van de 
BGT (vlakken, lijnen en punten) te matchen met de areaalgegevens van Obsurv. Hierdoor 
is automatisch berichtenverkeer tussen BGT en Obsurv mogelijk bij mutaties in de 
openbare ruimte. Gemeente Schagen loopt hiermee voorop, in de voorhoede van 
Nederlandse gemeenten.

Achterstallig onderhoud inhalen (inclusief vier specifieke projecten)
Het betreft hier de vervanging van riolering en bovengrondse infrastructuur in Stroet (Sint 
Maarten), Sint Maartensweg (Sint Maartensbrug), Hartendorp en Alingterp 
(Warmenhuizen) en Sandepark (Groote Keeten). We hebben een start gemaakt met de 
voorbereiding van zowel de vervanging van het riool als de bovengrondse infrastructuur. 
In 2020 kon nog niet gestart worden met het verbeteren van de riolering tussen Groote 
Keeten en Callantsoog, vanwege onduidelijkheid over Boskerpark. 

De overdracht van wegen van HHNK naar de gemeente
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderhoudt en beheert in 2020 nog 
een groot aantal wegen in ons buitengebied. Dit areaal is op 1 januari 2021 aan de 

79



gemeente overgedragen. Het areaal betreft niet alleen wegen, maar ook bruggen, 
grasbermen, bomen, bebording en straatmeubilair. 
Met een grote inzet is het mogelijk gemaakt om de beheeroverdracht van 155 km 
'waterschapswegen' mogelijk te maken. Buiten de provinciale en Rijkswegen, is er 
hiermee voor de inwoner nog maar 1 wegbeheerder binnen de gemeente. Hiermee is 
onduidelijkheid verdwenen en is 1 loket ontstaan waar de inwoner terecht kan; een grote 
stap in dienstverlening en geluk van onze inwoners! 

Extra onderhoud civiele kunstwerken
In 2020 hebben we inzichtelijk gemaakt hoe sterk de noodzaak is voor noodzakelijk extra 
onderhoud aan de civiele kunstwerken. Dit om de kunstwerken veilig te houden. 
Voorbereidingen zijn in gang gezet om in 2021 de noodzakelijke herstelwerkzaamheden 
uit te kunnen voeren.

Overname stedelijk water
We zijn gestart met de overname van het beheer van stedelijk water (OSW) door het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Naar verwachting ronden we de 
overdracht in 2021 af, zodat het stedelijk water per 1 januari 2022 in beheer wordt 
overgedragen aan HHNK.

Herinrichting Schagerweg Schagerbrug
We hebben samen met de belanghebbenden verder gewerkt aan het definitief ontwerp. 
Daarbij is de participatie hoog ingezet. Er is veel aandacht uitgegaan naar het verenigen 
van de verschillende standpunten in het dorp.   
Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruisingen van de Grote Sloot 
hebben we de oplossing vanuit project Schagerweg overgenomen. Deze gaan we 
gebruiken op twee overige kruisingen voor gelijkwaardige inrichting. 

Renovatie Veersloot
Het Veersloot in Dirkshorn hebben wij vernieuwd, als sluitstuk van de renovatie in 
Dirkshorn. 
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Indicator:
Onderstaande indicatoren zijn in 2018 voor het eerst gemeten middels de 'Burgerpeiling 
Schagen 2018'. Gekozen is om de resultaten van Schagen af te zetten tegen de 
gemiddelde resultaten van Nederland. Er zijn nog geen recentere gegevens beschikbaar.

81



Staat van de buurt - Buurt is 'heel'

Jaar
Schage
n

Nederlan
d

2018 79 77
Eenheid: % (helemaal) mee eens
Bron: VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl
www.waarstaatjegemeente.nl

Staat van de buurt - Buurt is 'schoon'

Jaar
Schage
n

Nederlan
d

2018 78 65
Eenheid: % (helemaal) mee eens
Bron: VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl
www.waarstaatjegemeente.nl

Staat van de buurt - Straten, paden en trottoirs zijn goed 
begaanbaar 

Jaar
Schage
n

Nederlan
d

2018 58 62
Eenheid: % (helemaal) mee eens
Bron: VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl
www.waarstaatjegemeente.nl

Staat van de buurt - Groenvoorziening is goed onderhouden 

Jaar
Schage
n

Nederlan
d

2018 61 56
Eenheid: % (helemaal) mee eens
Bron: VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl
www.waarstaatjegemeente.nl

82



Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving

Resultaat LD2.1Verbeteren bereikbaarheid en vervoer
Een goed bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige gemeente zorgt ervoor dat 
inwoners en ondernemers zich vlot en veilig binnen de gemeente kunnen verplaatsen 
tussen huis, werk, school, winkels, sport, recreatie, etc. Goede mobiliteitstoepassingen 
verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte.
We hebben dit gedaan door:

Regionaal mobiliteitsplan
Onder de paraplu van het regionaal mobiliteitsplan zijn er regionaal diverse duurzame 
bereikbaarheidsprojecten gestart of gerealiseerd. Zo zijn er in de Kop meerdere 
mobipunten gerealiseerd, waarbij deelfietsen en deelauto’s kunnen worden gebruikt. 
Voor Schagen is dit ook voorbereid. Dat moet resulteren in een Mobipunt bij Pro, met 
deelauto’s en deelfietsen, en bij het NS-station, met deelfietsen.
Daarnaast is gewerkt aan de uitwerking van doorfietsroutes, waaronder de route van 
Texel naar Alkmaar. Deze loopt vanuit het noorden via Oudesluis naar Schagen en gaat 
vervolgens via het station en Muggenburg naar Dirkshorn, Warmenhuizen en Alkmaar.
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Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Gemeente Schagen heeft als één van de eerste gemeenten in Noord-Holland een 
risicoanalyse verkeersveiligheid opgesteld. Dit geeft een goed overzicht van de 
belangrijkste knelpunten en risico’s. Met deze risico gestuurde aanpak kan de gemeente 
beter prioriteren, beargumenteren en realiseren, om zodoende de landelijke ambities 
betreffende verkeersveiligheid te kunnen waarmaken.

Programma Doortrappen
Ouderen kunnen hulp krijgen bij het tot op hogere leeftijd veilig gebruik maken van de 
fiets. Dit is goed voor de fysieke en mentale gezondheid en zorgt ervoor dat mensen tot 
op een hogere leeftijd zelfstandig kunnen blijven. Schagen is hiervoor aangehaakt bij het 
programma Doortrappen. In 2021 krijgt dit programma een vervolg.

Glasvezelaanleg stad Schagen
We hebben met telecombedrijf KPN een samenwerkingsovereenkomst kunnen afsluiten 
die het snel aanbrengen van glasvezel in stad Schagen mogelijk heeft gemaakt. 
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Aansluitend zijn gesprekken gevoerd voor het verder uitrollen van glasvezel in onze 
gemeente. Daarbij komen Warmenhuizen en Tuitjenhorn als eerste aan de beurt.

Uitvoeren maatregelen Thorbeckestraat
We hebben een verkeersbesluit genomen voor het instellen van éénrichtingsverkeer 
(zuid-noord) op de Thorbeckestraat en éénrichtingsverkeer (noord-zuid) op de 
Oosterstraat. Hierop zijn formele bezwaren ingediend door belanghebbenden. De 
bezwaarmakers zijn in het gelijk gesteld. De Oosterstraat wordt verder behandeld in het 
op te stellen verkeersplan. De handhaving op het vrachtwagenverbod in de 
Thorbeckestraat zal met behulp van een camera worden uitgevoerd.

Reconstructie kruispunt Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn
Voor de omvorming van het kruispunt naar een (verkeersveiliger) rotonde is veel 
aandacht nodig geweest om de grondwerving in de omgeving mogelijk te maken. Dit 
heeft dit jaar echter nog niet tot formele resultaten geleid.

Aanleg parkeerplaatsen Loet en Stationsweg
Wij willen kort parkeren in het centrum toe staan. En lang parkeren aan de rand van het 
centrum beter faciliteren. Vanuit dit oogpunt bestaat er behoefte om het aantal openbare 
parkeerplaatsen uit te breiden nabij de toegangswegen naar het centrum van Schagen. 
Om de parkeerplaats aan de Loet te ontwikkelen, is een wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. Deze wijziging heeft nog niet plaats gevonden. De 
voorbereiding is echter wel opgestart en er zijn technische varianten uitgewerkt. Voor de 
verdere uitwerking en het betrekken van de omgeving was het wachten  op het 
beschikbaar komen van de grond na grondruil Buiskoolstraat. Die grondruil is eind 
december 2020 tot stand gekomen.

Aanpak verkeersveiligheid N-wegen
Wij hebben bereikt dat Rijkswaterstaat de N9 op de prioriteitenlijst heeft geplaatst van 
wegen die vanwege verkeersveiligheid aangepakt moeten worden. Wij hebben hiervoor 
de pers, ambtelijke kanalen en politieke kanalen gebruikt. Het onderzoek is door 
Rijkswaterstaat gestart. Daarnaast hebben we ook gepleit bij de provincie om prioriteit te 
geven aan het kruispunt N248-Wadweg. Naar aanleiding van regionale inzet wordt een 
onderzoek gestart door de Provincie.

Smiley Sint Maarten
In  Sint Maarten hebben wij als proef een smiley beschikbaar gesteld. Deze rouleert op 
vier verschillende locaties. Naast de signaalwerking voor weggebruikers willen we de 
dorpsraad voorzien van meetgegevens van deze smiley. Zodat zij met de inwoners in 
gesprek kunnen gaan over het gedrag van de weggebruikers.

Indicator:

Onderstaande indicatoren zijn in 2018 voor het eerst gemeten middels de 'Burgerpeiling 
Schagen 2018'. Gekozen is om de resultaten van Schagen af te zetten tegen de 
gemiddelde resultaten van Nederland. Er zijn nog geen recentere gegevens beschikbaar.

Voorzieningen (tevredenheid) Openbaar Vervoer   

Jaar Schagen
Nederlan
d
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2018 44 60

Eenheid: % (helemaal) mee eens  

Bron: VNG - Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl  

www.waarstaatjegemeente.nl   

Resultaat LD2.2Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie
Door meer ruimte te geven voor initiatief en participatie ontstaat een succesvolle 
buurtgerichte samenwerking waarbij inwoners en ondernemers meer trots, betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid tonen.

We hebben dit gedaan door:
Vernieuwing van het skatepark in Muggenburg
Via een participatietraject met bewoners, gebruikers en overige belanghebbenden zijn we 
in 2020 gekomen tot een breed gedragen ontwerp. Vervolgens hebben we de verdere 
voorbereiding opgepakt en is een aanbestedingstraject doorlopen. 

Groenadoptie
In 2020 is het aantal groenvakken die door omwonden onderhouden worden, gegroeid tot 
een indrukwekkend aantal van 218 stuks.

Oneigenlijk grondgebruik
In 2020 hadden wij willen starten met de aanpak van oneigenlijk grondgebruik. Door een 
technische moeilijkheid en corona heeft het proces echter wat vertraging opgelopen. Wel 
zijn in 2020 alle locaties waar aanwonenden (zonder afspraak) gemeentelijke grond in 
gebruik hebben genomen in beeld gebracht. De verwachting is dat er in het 2e kwartaal 
in 2021 met de aanpak hiervan gestart kan worden.

Indicator:

Onderstaande indicatoren zijn in 2018 voor het eerst gemeten middels de 'Burgerpeiling 
Schagen 2018'. Gekozen is om de resultaten van Schagen af te zetten tegen de 
gemiddelde resultaten van Nederland. Er zijn nog geen recentere gegevens beschikbaar.
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Inzet bereidheid inwoners voor 
leefbaarheid buurt

Jaar
Schage
n

Nederlan
d

2018 80 78
Eenheid: %
Bron: VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl
www.waarstaatjegemeente.nl

Gemeente betrekt buurt bij aanpak 
leefbaarheid   

Jaar Schagen Nederland

2018 30 28

Eenheid: % (helemaal) mee eens  
Bron: VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl  

www.waarstaatjegemeente.nl   

Resultaat LD2.3Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte
Een aantrekkelijke openbare ruimte zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich 
prettig voelen in hun directe leefomgeving. Daarmee kunnen inwoners en ondernemers 
trots zijn op hun stad, dorp en gemeente.

We hebben dit gedaan door:

Corona
We hebben de verkeerssituaties op de Markt in Schagen en het dorpsplein in Callantsoog 
aangepast, zodat hier de vergrote terrassen van de horeca en de winkeliers mogelijk 
werden gemaakt. Ook zijn er diverse andere maatregelen genomen om de buitenruimte 
veiliger te maken vanwege de coronacrisis.

Herinrichting hoofdassen Tuitjenhorn
Vanwege de aanleg van de Harenkarspelweg kunnen de verkeersstromen anders lopen 
op omliggende wegen (Kalverdijk, Koorndijk, Delftweg, Dorpsstraat, Kerkbuurt Sportlaan). 
Het ontwerpproces van Fase 1 ( Delftweg/Koorndijk) is in volle gang.

Inpassing bouwplan Molenzicht Waarland
Na realisatie van de inbrei locatie 'Molenzicht' zijn zowel de beeldkwaliteit als de 
technische staat van de Hoebelaan en Jonkerstraat sterk verminderd. In 2019 zijn we 
gestart met een consultatie van alle belanghebbenden, waarna dit jaar een conceptplan 
aan de bewoners is voorgelegd. Hierna moet er een definitief plan tot stand komen, 
hetgeen civieltechnisch moet worden uitgewerkt en aanbesteed. 

Begraafplaatsen
Naar aanleiding van het hoge aantal meldingen over slecht onderhoud, onderhouden we 
de paden op de begraafplaatsen op een hoger kwaliteitsniveau (A in plaats van B). 
Daarnaast hebben we het maaien tussen de graven uitbesteed. Tevens is een begin 
gemaakt met het vervangen van de mijnsteenpaden door halfverharding die minder 
gevoelig is voor onkruiddruk.
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Grondwaterproblemen Korfwater Petten
Mede als gevolg van de kustzandsuppletie, zijn er wijzigingen opgetreden in de 
grondwaterstand bij Korfwater in Petten. Dit zorgt voor waterproblemen bij Korfwater. Het 
vergt oplossingsmaatregelen van zowel HHNK als gemeente Schagen. Het 
hoogheemraadschap heeft gezorgd voor de aanleg van een regenwater drainageriool in 
de Strandweg en het westelijk deel van de Korfwaterweg. Wij hebben een regenwater 
drainageriool aangelegd op het oostelijk deel van de Korfwaterweg.

Opstellen referentiemodel ‘standaardbrug’ gemeente Schagen
Veel van onze wijken vinden hun oorsprong in jaren 80 en 90. De houten 
fiets-/voetgangers-bruggen die toen zijn aangelegd, zijn de komende jaren aan 
vervanging toe. Om te anticiperen op deze vervangingsopgave is een ‘standaardbrug’ 
voor de gehele gemeente ontwikkeld. Dit referentiemodel bedient belangrijke wensen. 
Het uitgangspunt is een duurzaam ontwerp met een lange, onderhoudsarme levensduur 
en daarmee dus gunstige life-cycle-costs. Met het ontwerp kunnen we oudere wijken een 
subtiele maar passende beeldkwaliteitsimpuls geven, in combinatie met het benadrukken 
van de eigen identiteit van een wijk of gebied. Daarnaast kunnen we met het 
referentiemodel gemakkelijk vervangingsopdrachten wegzetten. Ook biedt het ontwerp 
maximaal comfort en veiligheid voor gebruikers, waaronder ook mindervaliden.

Geluidscherm Muggenburg
Binnen budget hebben we een oplossing gevonden om het stuk gereden geluidscherm 
tussen de N245 en de wijk Muggenburg te vervangen. Daarmee wisten we de 
geluidswering voor de wijkbewoners te herstellen. Tijdens het participatietraject bleek 
een hoge mate van ‘doorzicht naar het achtergelegen gebied’ een essentiële voorwaarde 
voor de omwonenden. Het nieuwe scherm is dan ook transparant uitgevoerd. Tevens 
hebben we onder andere met hergebruik van oude constructieonderdelen invulling 
gegeven aan onze duurzaamheidsambities. Vanuit het participatieproces hebben we een 
bewonersgroep bereid gevonden die zich periodiek zal inzetten om het scherm schoon te 
houden. Alles bij elkaar een geslaagd eindresultaat!
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Toiletvoorziening Callantsoog
Met de bestelling van het geprefabriceerde toiletgebouw kunnen we stellen dat de 
langgekoesterde wens in Callantsoog wordt vervuld. Onder invloed van corona zijn de 
levertijden van dit soort voorzieningen erg vertraagd. Zodra het gebouw op de 
vrachtwagen naar Schagen wordt gereden, kan de plaatsing direct plaatsvinden . De 
betrokken participanten kijken uit naar dit moment.

Indicator:

Onderstaande indicatoren zijn in 2018 voor het eerst gemeten middels de 'Burgerpeiling 
Schagen 2018'. Gekozen is om de resultaten van Schagen af te zetten tegen de 
gemiddelde resultaten van Nederland. Er zijn nog geen recentere gegevens beschikbaar.

Leefomgeving - Fysieke 
leefomgevingskwaliteit   

Jaar Schagen Nederland

2018 6,55 6,53

Eenheid: score (0-10)  
Bron: VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl  

www.waarstaatjegemeente.nl   

Resultaat LD2.4Verbeteren natuur en milieu
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Ons doel is een forse vergroening van de leefomgeving en daarmee het herstellen van de 
biodiversiteit oftewel de verscheidenheid aan planten, dieren, micro organismen en de 
samenhang hiervan. 
We hebben dit gedaan door:

Aanpak van de essentaksterfte
In 2020 zijn we verder gegaan met de aanpak van de gevolgen van de essentaksterfte. 
Zieke essen zijn verwijderd en nieuwe bomen zijn aangeplant. Hierbij is er voor gekozen 
om verschillende soorten bomen aan te planten. Dit om de biodiversiteit te vergroten en 
de lanen minder gevoelig te maken voor mogelijke toekomstige ziekten.

Schagen groeit door
Door mee te werken aan 9 participatieprojecten, hebben we in 2020 ruim 2.000 struiken 
en 107 bomen aan het areaal toegevoegd. Veel eetbaar groen is toegevoegd, zoals de 
fruitbomen in Groote Keeten, maar ook zijn landschappelijke windsingels in het 
buitengebied toegevoegd. 

Herstel boomstructuren
In de afgelopen jaren zijn er door gevaarzetting, zieke of ouderdom veel bomen in de 
gemeente verwijderd. Om de gemeentelijke boomstructuren te herstellen zijn wij in 2020  
gestart met het terug planten van 1250 bomen. 

Stimuleren van bijen en planten van bollen
Bijen en hommels vervullen een belangrijke functie in (de ontwikkeling van) de 
biodiversiteit in de openbare ruimte. Daarom hebben we ook in 2020 op verschillende 
locaties in de gemeente onze kenmerkende bloembol geplant. 
We hebben inwoners om hulp gevraagd bij het bij-vriendelijk maken van ons groen. Meer 
dan honderd inwoners hebben aangegeven een stukje groen te willen adopteren en gaan 
de nieuwe bloeiende beplanting onderhouden. Daarnaast hebben wij  in het buitengebied 
over 16 kilometer bijenlinten gemaakt. Dit door stroken berm met bij-vriendelijke 
bloemenmengsels in te zaaien. 
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Brug De Leng
In 2006 heeft de gemeente de toegangsweg  (met duiker) tot het sportpark in Nes-Noord 
aangelegd. Bij de realisatie van de geplande huizenbouw 'Waterveld' zou deze duiker, 
omwille van doorstroming (capaciteit en kwaliteit), vervolgens vervangen worden door 
een brug.  Het idee is om deze brug tegelijkertijd met 2 andere bruggen van de provincie 
Noord-Holland aan te leggen. Een gezamenlijke aanleg biedt kostenvoordelen, maar heeft 
wel vertraging veroorzaakt. De aanbesteding is evenwel in gang gezet.

Indicator:

Onderstaande indicatoren zijn in 2018 voor het eerst gemeten middels de 'Burgerpeiling 
Schagen 2018'. Gekozen is om de resultaten van Schagen af te zetten tegen de 
gemiddelde resultaten van Nederland. Er zijn nog geen recentere gegevens beschikbaar.

Buurt is voldoende groen

Jaar
Schage
n

Nederlan
d

2018 82 83
Eenheid: % (helemaal) mee eens
Bron: VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl
www.waarstaatjegemeente.nl

Perken, plantsoenen en parken zijn goed   
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onderhouden

Jaar Schagen Nederland

2018 61 56

Eenheid: % (helemaal) mee eens  
Bron: VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl  

www.waarstaatjegemeente.nl   
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Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving

Samen bouwen aan een duurzaam Schagen
Op 30 juni 2020 is het Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050 door de 
gemeenteraad vastgesteld. In het Duurzaamheidsprogramma staan de doelen en 
hoofdopgaven voor de programmalijnen Warmte, Elektriciteit, Duurzame Mobiliteit, 
Groen, Biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. In de jaarlijkse 
Uitvoeringsagenda van het Duurzaamheidsprogramma is de uitwerking en realisatie van 
de deelprogramma's, projecten en activiteiten opgenomen. 

Duurzaamheidsnieuwsbrief
In november 2020 is de eerste Duurzaamheidsnieuwsbrief naar 218 geïnteresseerde 
toegestuurd. Iedereen kan zich aanmelden via onze vernieuwde gemeentelijke website 
"Samen werken aan duurzaamheid".  

Resultaat LD3.1Energietransitie naar duurzame energie
Ons doel is te komen tot 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Dat 
betekent dat dan alle benodigde energie voor elektriciteit, warmte, en mobiliteit 
duurzaam wordt opgewekt, zonder gebruik van fossiele brandstoffen.
We hebben dit gedaan door:

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord
In het eerste kwartaal van 2020 hebben we met inwoners en ondernemers nagedacht 
over locaties in Schagen waar we wel of geen wind- of zonne-energie kunnen of willen 
opwekken. Alle inbreng hebben we samen met de andere deelgebieden bij elkaar 
gebracht in de concept RES Noord-Holland Noord. Van eind april tot eind september 2020 
kon iedereen reageren op de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 
(hierna: RES NHN). De raad heeft op 15 september wensen en bedenkingen bij de 
concept-RES NHN gegeven. Deze zijn allemaal verwerkt in een reactienota. Het college 
heeft december 2020 ingestemd met de reactienota RES NHN. 

Fonds voor zonneparken 
Het Fonds voor Zonneparken is in maart 2020 opgericht. Iedere bewoner, instelling, 
vereniging, stichting en ondernemer in gemeente Schagen kan vanaf december 2020 een 
subsidie aanvraag indienen. Projecten en initiatieven op het gebied van 
energiebesparing, duurzame energie, circulaire economie of vergroening van de 
leefomgeving komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Het Fonds 
Zonneparken gemeente Schagen wordt beheerd door de Schager Uitdaging en op dit 
moment zit er € 20.000,- in het Fonds. 

Zon op 't Zand
Mei 2020 is het project Zon op 't Zand succesvol afgerond. Er zijn op 9 bedrijfsdaken 
meer dan 1.213 zonnepanelen geplaatst. Dit initiatief is gestart door Zakenclub ’t Zand 
en mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland, gemeente Schagen en 
Ontwikkelingsbedrijf NHN. 

Verduurzamen verenigingsgebouwen
Alle verenigingsgebouwen in Schagen hebben de mogelijkheid gekregen om te 
verduurzamen door de realisatie van zonnepanelen. De meeste verenigingen hebben 
aangegeven gebruik te willen maken van deze regeling. Diverse verenigingen hebben al 
uitvoering gegeven aan de maatregelen. 
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Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 
stuks.
We geven het goede voorbeeld door in al onze gebouwen alle duurzame maatregelen te 
treffen die zich binnen 15 jaar terugverdienen. Hiermee gaan wij verder dan de wettelijk 
vereiste 5 jaar. De eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen is afgerond, gegund 
en in uitvoering.

Energy Challanges
In 2020 heeft Basisschool De Ark deelgenomen aan de Energy Challenge, waarin kinderen 
zijn uitgedaagd om op eigen wijze campagne te voeren voor duurzaamheid op hun 
school.

Indicator:
Jaarlijks wordt de Energiemonitor Schagen opgesteld en aan het college en de raad 
aangeboden. In de Energiemonitor 2020 worden cijfers tot en met het jaar 2018 
gepresenteerd. Dit is het meest recente jaar waarvoor de Klimaatmonitor alle gegevens 
beschikbaar heeft.
De Energiemonitor geeft inzicht in de besparing van ons energiegebruik en het 
percentage duurzame energieopwekking ten opzichte van de rest van Nederland. Dit leidt 
tot de volgende conclusies: 
· Het energieverbruik is tussen 2010 en 2018 met ongeveer 4% afgenomen. De daling 

is voornamelijk het gevolg van gedaald gasverbruik in woningen en van gedaald 
energieverbruik in de commerciële dienstverlening. 

· Vergelijking van het energieverbruik en de duurzame energieproductie leidt tot de 
conclusie dat in 2018 de duurzame energieproductie overeenkwam met ongeveer 8% 
van het totale energieverbruik. Daarmee loopt Schagen voor op het nationale 
gemiddelde van 7,4% duurzame energieproductie.

· De totale CO2-uitstoot die is gerelateerd aan het energieverbruik van de gemeente is 
sinds 2010 met 2% gedaald. Deze afname vloeit – net als bij het energieverbruik – 
grotendeels voort uit een daling in de sector Woningen.

Resultaat LD3.2Warmtetransitie naar duurzame warmtebronnen
Ons doel is om Schagen voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst in 2050. 
Energiebesparing is een zeer belangrijke stap, die gemaakt moet worden om de 
warmtevraag te beperken. De toekomstige warmtevoorziening dient een afweging te zijn 
tussen betaalbaarheid, betrouwbaarheid, inpasbaarheid, beschikbaarheid, sociale 
acceptatie, veiligheid schone en veilige warmte. 

We hebben dit gedaan door:

Transitievisie Warmte 
In 2020 hebben we subsidie aangevraagd vanuit de regeling 'Extern Advies 
Warmtetransitie (EAW) en ontvangen. Er is een samenwerking met CBS gestart voor de 
data-analyse die nodig is om de Transitievisie Warmte (hierna: TVW) op te stellen. Het 
projectplan is in oktober 2020 aan de raad gepresenteerd en door het college 
vastgesteld. Aansluitend is het project "Schagen samen aardgasvrij" gelanceerd op ons 
online participatieplatform Samen.Schagen.nl. Dankzij dit platform kunnen wij onze 
inwoners en ondernemers informeren en laten meedenken en meedoen in verschillende 
fasen van het project. Antea heeft de aanbesteding gegund gekregen en de eerste 
overleggen met onze organisatie, partners en een klankbordgroep met afgevaardigden 
zijn gestart. 
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Regionaal energiebesparingsprogramma woningen Kop Noord-Holland 2019-2022
In de Kop Noord-Holland werken we samen aan energiebesparing en verduurzaming van 
de bestaande woningvoorraad. Dit doen we in het Regionaal 
energiebesparingsprogramma (hierna: REP). Schagen coördineert de projectorganisatie.  

Regeling Reductie Energie 
De subsidieregeling voor kleine energiebesparende maatregelen (RRE) is opengesteld. Er 
zijn in 2020 in totaal 54 subsidie aanvragen goedgekeurd voor een bedrag van circa € 
3.500,-. 

Revolverend Fonds voor Duurzaamheidsleningen 
De Duurzaamheidslening is in februari 2020 aangepast naar een revolverende regeling. 
Hierdoor is er geen sprake meer van een leenplafond en kunnen meer inwoners een 
lening aanvragen. In 2020 zijn circa 108 aanvragen ontvangen voor een geleend bedrag 
van circa € 400.000. 

Indicator:
Het optimaal isoleren van bestaande bebouwing heeft de komende jaren de hoogste 
prioriteit. We werken hierbij met zowel een gemeentebrede als een wijkgerichte aanpak. 
En natuurlijk pakken we zelf ons eigen vastgoed aan, waarbij we een hogere ambitie
hanteren dan wettelijk is vereist. 

Resultaat LD3.3Klimaatadaptief maken van de omgeving
Ons doel is een klimaatbestendige en water robuuste leefomgeving in 2050. Dat betekent 
dat de leefomgeving dan zodanig is ingericht dat de gevolgen van klimaatverandering 
(heviger neerslag, hitte, langdurige droogte, verzilting en overstromingen) niet leiden tot 
onacceptabele schade. 

We hebben dit gedaan door:

Op weg naar een klimaat bestendige Noordkop
In 2020 is gestart met de regionale werkgroep klimaatadaptatie, om de provinciale notitie 
klimaatadaptie uit te werken. Vanuit klimaatateliers is inhoud gegeven aan de 
verschillende deelgebieden: duurzame en veilige infrastructuur, vitaal platteland en 
leefbare kernen. Het doel is om in lijn met de vraag vanuit het landelijke programma 
‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ (DPRA) een uitvoeringsagenda op te leveren. Om zo 
aanspraak te maken op impulsgelden die aan regio’s ter beschikking worden gesteld. De 
uitvoeringsagenda wordt medio 2021 aan de verschillende gemeenteraden in onze regio 
Kop van Noord-Holland aangeboden. Er is dan tevens een daadwerkelijke verbinding 
gelegd met het programma ‘De Kop Werkt’ om de integraliteit en samenhang tussen de 
verschillende onderwerpen die er zijn te bevorderen.

Op weg naar een klimaat bestendig Schagen
Voor Schagen is een analyse gemaakt per deelgebied naar de relatieve gevoeligheid van 
verschillende thema’s die rond klimaatverandering genoemd worden: waterveiligheid 
(overstroming vanuit zee), wateroverlast (door extreme regenval), droogte 
(neerslagtekort) en hitte (lang extreem warm). Deze analyse is een hulpmiddel bij het 
samenstellen van de gemeentelijke meerjarenplanning. Door bij ontwerp en inrichting 
van de (openbare) ruimte rekening te houden met de veranderingen van het klimaat, 
houden we de leefbaarheid van onze omgeving op peil en verhogen we de kwaliteit van 
de (openbare) ruimte. 
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Riolering en leefbaarheid kernen 
De afgelopen jaren is er veel werk besteed aan gegevensbeheer. Ook de gegevens van 
de riolering zijn geactualiseerd. Hierdoor is het nu mogelijk om aansluiting te vinden bij 
de meerjaren onderhoudsplanning en zullen de kernen Callantsoog, Tuitjenhorn, 
Warmenhuizen, Waarland en de wijk Groeneweg in de kern Schagen als eerste op het 
functioneren van de riolering worden onderzocht. In 2020 is hiertoe in het 
samenwerkingsverband afvalwaterketen Noordkop een Programma van Eisen en een 
aanbestedingsprocedure opgezet. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het 
voorkomen van extreme regenbuien, de doorrekening van de rioleringsbuizen en de 
koppeling met het maaiveld. Het maaiveld zal meer ingericht moeten worden op het 
opvangen en vasthouden van regenwater. Begin 2021 heeft dit geleid tot gunning aan 
een adviesbureau.   

Door bij ontwerp en beheer van de riolering rekening te houden met de veranderingen in 
het aanbod van (huishoudelijk afval-) water is de leefbaarheid van onze omgeving 
geborgd. Door het betrekken van het maaiveld om de extreme regenval én droogte die 
ontstaan door veranderingen van het klimaat, houden we de leefbaarheid van onze 
omgeving op peil en verhogen we de kwaliteit van de (openbare) ruimte. 

Indicator:
Eind 2020 hebben we met de regio (gemeenten, provincie en hoogheemraadschap) via 
stresstesten, risicodialogen en een uitvoeringsagenda in beeld wat onze opgave is en 
kunnen we hier ook op gaan monitoren.

Resultaat LD3.4De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie
Ons doel is simpel gezegd een wereld zonder afval in 2050. Dat betekent dat 
grondstoffen behouden blijven tijdens de levensduur van producten, gebouwen en 
infrastructuur en dat alle restproducten hoogwaardig worden hergebruikt.

We hebben dit gedaan door:

Afval- en recycleplan
We hebben gewerkt aan het opstellen van beleid hoe we willen omgaan met afvalstoffen. 
Corona heeft een behoorlijke impact gehad op de afvalinzameling. Het afval- en 
recycleplan zal de eerste helft van 2021 door de Raad worden vastgesteld.

Ondergrondse restafvalcontainers en papierbakken aan huis
In 2020 is in 't Zand de nieuwe afvalinzameling grotendeels succesvol ingeregeld. Deze 
afvalinzameling gaat uit van 3 afvalcontainers aan huis namelijk: (oranje) plastics-
container, (groene) gft/e-container en (blauwe) papiercontainer. Het (grijze) restafval 
wordt daarentegen 'op afstand geplaatst' (ontmoedigd) via ondergrondse 
restafvalcontainers in de wijk.
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Circulair Inkopen
In 2020 hebben we meerdere interne kennissessies georganiseerd over Circulaire 
Economie. We hebben de kansen, prioriteiten, mensen en middelen geïnventariseerd. Er 
ligt een grote maatschappelijke opgave, maar we beperken ons voorlopig tot activiteiten 
gericht op de gemeentelijke organisatie om duurzaam en circulair inkopen te verankeren 
in onze organisatie. 

Indicator:
· VANG-Doelstellingen (Ministerie van Infra en Milieu): 100 kg restafval in 2020. 
· Schagen 2019: 168 kg restafval en 71,1% afvalscheiding (gegevens 2020 nog niet 

beschikbaar).
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020

Verschil

Lasten 26.621 30.295 29.188 1.107

Baten 6.402 8.658 9.932 1.274

Saldo -20.218 -21.637 -19.256 2.381 V

Totale lasten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020

Verschil

LD1.
1

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud 
en vervanging kapitaalgoederen na 
technische levensduur

12.304 10.794 10.834 -39

LD1.
2

Groot onderhoud op niveau sober en 
doelmatig

5.203 5.196 5.232 -37

LD1.
3

Vervanging van kapitaalgoederen na 
technische levensduur

3.773 7.891 6.891 1.000

LD1 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

21.280 23.882 22.958 924

LD3.
1

Energietransitie naar duurzame 
energie

66 711 655 56

LD3.
4

De gemeente Schagen zet in op een 
circulaire economie

5.274 5.702 5.575 127

LD3 Verduurzaming van de leefomgeving 5.340 6.413 6.230 183

Totaal Lasten Domein leefomgeving en 
duurzaamheid

26.621 30.295 29.188 1.107 V

Toelichting verschillen Lasten
LD 1.1
 

· Binnen de exploitatie wordt ook rekening gehouden met meerjarige 
investeringskredieten in openbaar groen. In 2020 is het hiervoor beschikbare 
krediet ruim uitgegeven.  Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de 
reserves, heeft dit nadeel per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat. 
(290N)

· Op het budget straatmeubilair hebben wij een voordeel. Nog niet alle 
onderhoudscontracten zijn vergund. Er wordt onderzocht of het serviceteam hier 
werkzaamheden in kan gaan verrichten (82V)

· Bij de raming van het budget gladheidsbestrijding gaan wij uit van 25 
strooibeurten. In 2020 zijn er in werkelijkheid 13 strooibeurten uitgevoerd. (83V)

· Er is minder uitgegeven aan reparatie en onderhoud van de openbare verlichting. 
Dit heeft onder andere te maken met het feit dat alle lichtarmaturen onlangs 
vervangen zijn en dus nog weinig onderhoud vergen. (98V)

· Er is meer onderhoud gepleegd op de begraafplaatsen. Dit betreft onderhoud 
paden en het onkruid vrijmaken. (33N)

· Overige kleine verschillen (21V)
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LD 1.2 
· De lasten van klein en groot onderhoud riolering zijn overschreden. Hier tegenover 

staat een lagere dotatie aan de egalisatie reserve riolering. Dit heeft dus geen 
invloed op het rekeningresultaat. (N37)

LD 1.3
· Dit betreft een lagere dotatie vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut 

en de reserve maatschappelijk nut. Dit komt omdat niet alle investeringen volledig 
zijn afgerond. Hiertegenover staan lagere afrekeningen aan de exploitatie. Dit 
heeft geen invloed op het rekeningresultaat. (1000V)

LD 3.1
· Dit betreft lagere investeringslasten klimaat. Hiertegenover staat een lagere 

onttrekking aan de reserve. Heeft per saldo geen invloed op rekeningsaldo. (56V)

LD 3.4
· Lagere uitgaven zwerfafval. Hiertegenover staat een lagere subsidie bijdrage. 

Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat. (V13)
· De eindafrekening dienstovereenkomst afvalverwijdering lijkt voordelig uit te 

pakken (V114)

Totale baten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Rekening 
2020 Verschil

LD1.
1

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud 
en vervanging kapitaalgoederen na 
technische levensduur

519 508 518 -10

LD1.
2

Groot onderhoud op niveau sober en 
doelmatig

3.061 3.061 3.405 -344

LD1.
3

Vervanging van kapitaalgoederen na 
technische levensduur

2.406 4.599 5.703 -1.104

LD1 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

5.987 8.169 9.627 -1.458

LD3.
1

Energietransitie naar duurzame 
energie

0 0 0 0

LD3.
4

De gemeente Schagen zet in op een 
circulaire economie

416 489 306 183

LD3 Verduurzaming van de leefomgeving 416 489 306 183

Totaal Baten Domein leefomgeving en 
duurzaamheid

6.402 8.658 9.932 -1.274 V

Toelichting verschillen Baten
LD 1.1

· Extra opbrengsten straatwerk voor aanleg nutsvoorzieningen in het 
openbaar gebied. (34V)

· Er zijn meer riool huisaansluitingen aangelegd dan waarmee rekening is 
gehouden. Hierdoor hebben wij hogere legesopbrengsten. (24V)

· Wij hebben minder begrafenisrechten ontvangen. (N49)
· Overige kleine verschillen. (V1)
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LD 1.2
· Lagere onttrekking uit de reserve onderhoud buitenruimte. Hier tegenover staat 

een lagere last van burgerparticipatie. (N28)
· Er is een verliesvoorziening Makado getroffen (372V)

LD 3.1
· Er is een verliesvoorziening Makado getroffen (1115V)
· Overige kleine verschillen (11N)

LD 3.4
· Lagere bijdrage subsidie zwerfafval. Hiertegenover staan lagere uitgaven die we 

hebben kunnen verantwoorden op deze subsidiebijdrage zwerfafval. Per saldo 
heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat. (N13)

· Minder retour opbrengsten van de waardevolle stromen textiel, glas, metaal en 
papier (N171)

 

 

  Verbonden partij

Overige verbonden partijen

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.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers 46 gemeenten en 6 waterschappen

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur en stakeholders 
(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 2,4%

Financieel 
belang

Er is geen informatie beschikbaar voor het jaar 2018. De laatste 
bekende gegevens komen uit het jaarverslag 2016. Uit dit verslag 
blijkt het eigen vermogen per 31-12-2016 € 89 miljoen te bedragen. 
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Bijdrage 2020 5.265
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 De doelen van de HVC zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor de 
aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, 
afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie.
Streven naar de landelijke doelstelling van 75% gescheiden 
inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. Bijdragen 
aan het realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 
voor gemeenten en waterschappen. En de bedrijfsvoering 
verduurzamen, zoveel mogelijk en daarnaast investeren in innovatie 
projecten, bieden een van een veilige werkomgeving en staan voor 
transparante
communicatie met onze belanghebbenden. Ter ondersteuning van de 
bovengenoemde doelen heeft de gemeente Schagen een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 15 
jaar.

Webadres www.hvcgroep.nl
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 Paragraaf financiering

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 het 
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 
voor gemeenten die geld willen lenen.

· De Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo). Hierin staan de 
rentepercentages 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;
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· Financieringsstructuur;
· Renteontwikkeling;
· Risicobeheer;
· Renterisiconorm;
· Kredietrisico;
· Kasgeldlimiet.

Wet HOF

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) en wet verplicht 
schatkistbankieren

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU-saldo 
van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. In het 
Verdrag van Maastricht (1992) is afgesproken dat het EMU-tekort van een land max. 3% 
BBP (Bruto Binnenlands Product) mag zijn.
 
In de wet staat dat gemeenten een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het 
terugdringen van het EMU-tekort. Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort 
mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort 
neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%.

De EMU-saldi voor 2019 en 2020 worden als 
volgt berekend:

2019 
Rekening

2020 
Begroting

2020 
Rekening

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit 
reserves 

7.706 -744 1.478

Mutaties die het EMU-tekort verkleinen:

afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.380 10.074 5.033

Mutaties die het EMU-tekort vergroten:

Investeringen in materiële vaste activa die op de 
balans worden geactiveerd

10.322 26.388 4.195

Totaal plus 12.086 9.330 6.511

Totaal min 10.322 26.388 4.195

 

EMU-saldi gemeente Schagen 1.764 -17.059 2.316

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.
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Financieringsstructuur

De gemeente Schagen heeft middelen nodig voor de financiering van vaste activa, de 
bouwgrondexploitatie en de lopende transacties (uitgaven min ontvangsten). De 
financieringsmiddelen bestaan uit de eigen reserves en voorzieningen, langlopende 
leningen, kortlopende leningen, debetsaldi in rekening-courant en crediteuren. Een deel 
van deze investeringen komt ten laste van reserves en voorzieningen. Daardoor nemen 
deze als financieringsbron af. 

De investeringen van de gemeente zijn gefinancierd met langlopende geldleningen, eigen 
reserves en kortlopende geldleningen. Aan de omvang van kortlopende geldleningen zit 
een limiet; de kasgeldlimiet. In Schagen bedraagt die afgerond € 12 miljoen. Wanneer de 
gemeente deze limiet drie kwartalen overschrijdt, moet langlopende financiering worden 
aangetrokken. In 2020 was er een groot deel van het jaar sprake van een overschot aan 
liquide middelen. Dit is  voor een groot deel ontstaan door vooruit ontvangen 
voorschotten van het Rijk. De middelen zijn overgeboekt op de zogenaamde rekening 
Schatkistbankieren. Op 31 december 2020 bedroeg het saldo van deze rekening ruim 8,7 
miljoen. 

De investeringen met een economisch nut en financiële vaste activa (Regius, 
startersleningen e.d.) bedragen bij elkaar € 83,9 miljoen. Hier staat € 57,4 miljoen aan 
vaste geldleningen tegenover. De rest is gefinancierd met reserves en kasgeld. 

Op 3 januari 2020 is een lening van € 15.000.000 afgesloten met een looptijd van 20 jaar
(rente 0.507%)  Dit ter aflossing van een lening van 12 miljoen uit 2019. 
 
De leningenportefeuille bestaat per 31 december 2020 uit 10 leningen met een 
oorspronkelijke hoofdsom van 75 miljoen. Het saldo van de openstaande leningen 
bedraagt € 57,375 miljoen.

Renteontwikkeling

Door een ruime geldmarkt is de rente in 2020 onveranderd laag gebleven. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal de geldmarkt de komende maanden nog ruimer worden. Verwacht 
wordt dat de ECB nog meer obligatieaankopen aankondigt. Dit in het kader van de nog 
steeds lopende pandemie.

Financiering via kortlopende (kas)geldleningen blijft nog steeds aantrekkelijk. Aan de 
hand van de liquiditeitsprognose wordt gekeken of het aantrekken van langgeld 
noodzakelijk is. Het meerjaren investeringsschema speelt hierbij een belangrijke rol.  

Risicobeheer

Een belangrijk 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, De aandelen 
zijn gewaardeerd zijn tegen historische aanschafprijs.
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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.

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.

Bedragen x 
euro 1.000,-

Berekening renterisiconorm en risico 
Begroting 

2020
Rekening 

2019
Rekening 

2020
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1a Renteherziening op vaste schuld o/g

1b Renteherziening op vaste schuld u/g

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
             4.15

5 
             3.70

5 
             4.15

5 

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
             4.15

5 
             3.70

5 
             4.15

5 

7 Rente risico op vaste schuld (2+6)
             4.15

5 
             3.70

5 
             4.15

5 

Rente risiconorm
Begroting 

2020
Rekening 

2019
Rekening 

2020

 8  Begrotings- rekeningtotaal
         129.43

7 
         117.07

2 
         124.29

1 

 9  Bij ministeriele regeling vastgesteld % 20% 20% 20%

10 Renterisiconorm
           25.88

7 
           23.41

4 
           24.85

8 

Toets rente risiconorm
Begroting 

2020
Rekening 

2019
Rekening 

2020

10 Renterisiconorm
           25.88

7 
           23.41

4 
           24.85

8 

 7  Renterisico op vaste schuld
             4.15

5 
             3.70

5 
             4.15

5 

11 Ruimte (+) / Overschrijding (-)  (10-7)
           21.73

2 
           19.70

9 
           20.70

3 

Kredietrisico

Bij het bepalen van kredietrisico’s maken we een onderscheid tussen risico’s. Er zijn 
risico's die wij als gemeente lopen omdat wij geldleningen verstrekken of hebben 
verstrekt aan andere partijen. En er zijn risico’s die wij als gemeente lopen omdat wij 
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gemeentegaranties (borgstelling) hebben afgegeven. Bij deze borgstellingen verwachten 
we vooralsnog geen risico’s.

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 
rekeningtotaal aan lasten voor bestemming. Dit houdt in dat de kasgeldlimiet 8,5% van  € 
137 miljoen, dus
€ 11,6 miljoen bedraagt. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot 
dit bedrag.  

Bedragen x euro 1.000,-

Berekening kasgeldlimiet
Begroting 

2020
Rekening 

2019
Rekening 

2020

1) Toegestane kasgeldlimiet

begrotings- rekeningtotaal
        129.43

7 
          117.07

2 
        124.29

1 

kasgeldlimiet in procenten 8,50% 8,50% 8,50%
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kasgeldlimiet in bedrag
          11.00

2 
              9.95

1 
          10.56

5 

2) Omvang vlottende schuld

schuld in rekening courant                     -                    -   

overige geldleningen niet zijnde vast schuld
            8.00

0 
            17.80

5 
          18.12

5 

overige uitstaande schulden <1jaar 
            9.42

6 
              9.93

6 
          14.96

6 

Totaal vlottende schuld
          17.42

6 
            27.74

1 
          33.09

1 

3) Omvang vlottende middelen

contante gelden in kas
                     

2 
                   

3 

tegoeden in rekening-courant
              8.24

9 
            9.16

7 

overige uitstaande gelden < 1 jaar
          25.00

0 
            16.85

5 
          22.14

7 

Totaal vlottende middelen
          25.00

0 
            25.10

6 
          31.31

7 

4) Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld (2-3)
           -

7.574 
              2.63

5 
            1.77

4 

Toegestane kasgeldlimiet (1)
          11.00

2 
              9.95

1 
          10.56

5 

Ruimte (+) / Overschrijding (-)
          18.57

6 
              7.31

6 
            8.79

1 

Renteresultaat / Schatkistbankieren

Renteomslag (ook wel rekenrente) en renteresultaat

· Voor de berekening van de renteomslag volgen we de methodiek uit de BBV 
notitie rente 2017

· De renteomslag voor 2020 bedraagt 1,3%. Dit ronden we af op 1,5%
· De externe en interne rente wordt door middel van de renteomslag via de 

kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden.
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Schatkistbankieren

Eind 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. Dit houdt in dat overtollige middelen, met 
uitzondering van middelen nodig voor uitoefening van de publieke taak, voortaan 
uitsluitend bij het rijk (schatkist) of bij andere lagere overheden mogen worden uitgezet. 
Dit beperkt eventuele kredietrisico’s. Een bepaald bedrag, afhankelijk van het 
begrotingstotaal, het zogenaamde drempelbedrag, mag buiten de schatkist worden 
gehouden. Voor Schagen is dit een bedrag van € 1.028.000. De verantwoording over het 
schatkistbankieren is conform de wettelijke richtlijnen opgenomen in de toelichting op de 
balans onder de vlottende activa. 
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Paragraaf lokale heffingen
Algemeen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op 
hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Dit is van belang voor de 
integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Ook wordt 
weergegeven welk beleid de gemeente in 2020 heeft gevoerd ten aanzien van de 
kwijtschelding. Tenslotte is een vergelijking opgenomen uit de Coelo-atlas met betrekking 
tot de gemiddelde woonlasten.
De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:
a. Onroerende-zaakbelastingen
De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarover het gemeentebestuur zelf 
zeggenschap heeft zijn de onroerende-zaakbelastingen (lees verder OZB). 

Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de geraamde opbrengst in 
de begroting 2020, de verhoging van 9% voor het accommodatiebeleid, de bijdrage aan 
de OSF, een compensatie van de wegenheffing en de verandering van de WOZ-waarden. 
  
De opbrengst is geraamd op € 10,39 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 10,35 miljoen.

b. Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing wordt geheven van alle huishoudens, als dekking in de kosten van 
het ophalen en afvoeren van het huishoudelijk afval. De hoogte van de 
afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van het aantal leden van een huishouden. 
Daarnaast betalen huishoudens met een extra container een extra bedrag.

Door (externe) factoren was het noodzakelijk om de onder genoemde hogere tarieven 
(ten opzichte van 2019) in rekening te brengen. Oorzaken hiervan waren: de stijging van 
de afvalstoffenbelasting (Rijk) op restafval, de stijging van de afvalverwerkingstarieven 
(restafval, gft/e en plastics), de daling van de afzetprijzen grondstoffen (onder andere 
glas, papier, metaal, textiel) en de jaarlijkse inrekening consumenten prijsindexcijfer 
(CPI). 

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

Afvalstoffenheffing Tarief 2020
1 persoonshuishouden 276,-
2 en 3 
persoonshuishouden

323,-

≥ 4 persoonshuishouden 350,-
extra container 170,-

De opbrengst is geraamd op € 6,42 miljoen. 
De werkelijke opbrengst bedraagt € 6,28 miljoen.

c. Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven voor het afvoeren of het lozen van afvalwater (direct of 
indirect) op de gemeentelijke riolering. De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van 
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het aantal kubieke meters water dat wordt afgevoerd. De ontwikkeling van de tarieven 
hangt nauw samen met de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.
Rioolheffing Tarief 2020
basistarief (tot 350 m³ afvalwater) 160,-

meerverbruik:
> 350 m³ t/m 99.750 m³  - per eenheid van 350 
m³

160,-

vanaf 99.751 m³             - per eenheid van 750 
m³

160,-

De opbrengst is geraamd op € 4,15 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 4,15 miljoen.

d. Toeristenbelasting 
Het tarief per overnachting is vastgesteld op € 1,30 per persoon per nacht.
De aanslagen worden voor het overgrote deel achteraf opgelegd in april 2021. In de 
jaarrekening 2020 is nu een bedrag van € 1,44 miljoen als opbrengst verantwoord. 
De opbrengst is geraamd op € 1,07 miljoen.

Primair was er een opbrengst geraamd van € 1,45 miljoen. Vanwege het sluiten van 
onder andere de campings door covid-19 is deze opbrengst bijgesteld naar € 1,07 
miljoen. Echter lijkt het nu doordat veel mensen vanaf de zomer tot oktober in eigen land 
gingen recreëren dat de verwachte inkomstenderving teniet is gegaan.

e. Forensenbelasting
De forensenbelasting wordt achteraf gelijktijdig met de toeristenbelasting in april 2021 
opgelegd. In de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 1,53 miljoen als opbrengst 
verantwoord. Tussentijds worden aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen, die in de 
loop van 2020 hun recreatiewoning/caravan verkopen. Op deze wijze wordt voorkomen 
dat voormalige eigenaren een jaar na de verkoop van hun eigendom nog geconfronteerd 
worden met een belastingaanslag. 

De opbrengst is geraamd op € 1,52 miljoen.

f. Grafrechten
Aanslagen grafrechten worden opgelegd voor drie zaken: voor het begraven en/of 
bijzetten van stoffelijke overschotten; voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor 
diensten van of via de gemeente. Die diensten zijn in verband met het begraven en het 
bijzetten. De jaarlijkse onderhoudsrechten worden per kohier opgelegd. Een kohier is een 
staat van in een bepaalde periode te innen belastingaanslagen.

De opbrengst van het kohier is geraamd op € 46 duizend.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 38 duizend.

De overige begraafrechten waren geraamd op € 242 duizend. De werkelijke opbrengst 
bedroeg € 193 duizend. 

g. Precariobelasting
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Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de 
voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond.

De opbrengst is geraamd op € 2,17 miljoen. 
De werkelijke opbrengst bedraagt € 2,13 miljoen.

De lagere opbrengst komt met name door het sluiten van de terrassen vanwege Covid-
19. In 2020 konden de terrassen namelijk slechts 7 maanden staan.
H. Leges
Titel 1 algemene dienstverlening 

Titel 1 Algemene dienstverlening Taakveld Overhead

Totale 

Kosten

Totale 

Opbrengsten Kostendekking

hoofdstuk 1 Burgerlijke stand € 22.130 € 14.889 € 37.019 € 29.567 79,87%

hoofdstuk 2 Reisdocumenten € 104.284 € 37.181 € 141.465 € 121.184 85,66%

hoofdstuk 3 Rijbewijzen € 160.801 € 82.973 € 243.774 € 214.925 88,17%

hoofdstuk 4
Verstrekkingen uit de basisregistratie 

personen
€ 50.549 € 40.365 € 90.914 € 51.543 56,69%

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 € 10.288 € 1.863 € 12.151 € 10.572 87,01%

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 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 13 Gemeentegarantie n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 14
Marktstandplaatsen (voor weekmarkten 

e.d.) 
€ 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 € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer € 19.770 € 6.523 € 26.293 € 9.173 34,89%

hoofdstuk 19 Diversen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

Kostendekking Titel 1 € 367.822 € 183.794 € 551.616 € 436.964 79,22%

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Taakveld Overhead

Totale 

Kosten

Totale 

Opbrengsten Kostendekking

hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 2
Vooroverleg/beoordeling 

conceptaanvraag
€ 55.964 € 39.974 € 95.938 € 68.530 71,43%

hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning € 817.414 € 583.869 € 1.401.283 € 1.580.778 112,81%

hoofdstuk 4 Vermindering € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 5 Teruggaaf € 0 € 0 € 0 € -18.068 0,00%

hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 7
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg 

van wijziging project
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00%
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hoofdstuk 8
Bestemmingswijzigingen zonder 

activiteiten
€ 25.025 € 17.875 € 42.900 € 45.820 106,81%

hoofdstuk 9 Gedoogbeschikking € 218 € 156 € 374 € 335 89,57%

hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

Kostendekking Titel 2 € 898.621 € 641.874 € 1.540.495 € 1.677.395 108,89%

 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn Taakveld Overhead

Totale 

Kosten

Totale 

Opbrengsten Kostendekking

hoofdstuk 1 Horeca € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 2
Organiseren markten en overige APV 

beschikking
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

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 Brandbeveiligingsverordening € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 7
In deze titel niet benoemde vergunning, 

ontheffing of andere beschikking
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

Kostendekking Titel 3 € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

Samenvatting titel 1,2 en 3

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3 Taakveld Overhead Totale Kosten

Totale 

Opbrengsten Kostendekking

Kostendekking Titel 1 € 367.822 € 183.794 € 551.616 € 436.964 79,22%

Kostendekking Titel 2 € 898.621 € 641.874 € 1.540.495 € 1.677.395 108,89%

Kostendekking Titel 3 € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

Kostendekking totale tarieventabel € 1.266.443 € 825.668 € 2.092.111 € 2.114.359 101,06%

 
Totaal opbrengsten
Financiële verantwoording opgelegde belastingen 2020
Belastingjaren lopen over ten minste vijf begrotingsjaren. Conform de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen kunnen belastingen nog drie jaar nadat de belastingschuld is 
ontstaan worden opgelegd. De invordering kan nog plaatsvinden vijf jaar nadat de 
belasting is opgelegd.

Overzicht opgelegde aanslagen 2020 in relatie tot begroting 
(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil
OZB woning 7.045 7.061 16
OZB niet-woning 3.341 3.288 -53
Forensenbelasting 1.516 1.526 10
Toeristenbelasting 1.073 1.439 366
Grafrechten 46 38 -8
Precariobelasting 2.173 2.135 -38
Totaal 15.194 15.487 293

Heffingen
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(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil
Afvalstoffenheffing 6.418 6.276 -142
Rioolheffing 4.150 4.147 -3

De meer of minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing komen ten laste of gunste van 
de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, tenzij hier onvoldoende in zit.
Overige gemeentelijke belastingen/heffingen
Leges
Op basis van de legesverordening worden verschillende rechten geheven. Voor zover 
mogelijk zijn de tarieven kostendekkend. 
(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil
Leges 4.007 4.343 334

Kwijtschelding
Voor de inwoners van de gemeente Schagen met de laagste inkomens bestaat de 
mogelijkheid van kwijtschelding. Dit van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de regelgeving, zoals opgenomen in 
de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De norm voor het verlenen van 
kwijtschelding is gesteld op 100% van de normbedragen voor de kosten van bestaan. Dit 
op basis van de Participatiewet (bijstandsnormen). We toetsen geautomatiseerd via het 
Inlichtingenbureau of mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Door deze 
werkwijze hoeven de kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te 
vragen. Wanneer de toetsing positief is, krijgen deze mensen automatisch kwijtschelding. 
Gemiddeld 70% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend. 

Overzicht verleende kwijtschelding 2020 in relatie tot begroting
(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil
Afvalstoffenheffing 180 183 -3
Rioolheffing 99 99 0

Lastendruk
Het beleid van de gemeente Schagen is gericht op het hanteren van kostendekkende 
tarieven. Waarbij een zo hoog mogelijke positie op de coelo ranglijst wordt nagestreefd.
In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten 
per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde, met een 
plaats 217 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten 
aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 355. 

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden aan gemeentelijke 
woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing betrokken. De 
gemeente Aalten is de gemeente met de laagste woonlasten (€ 573,-); de gemeente 
Bloemendaal heeft de hoogste woonlasten (€ 1.440,-). De gemiddelde woonlasten 
bedragen € 776,-.
 
De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in de regiogemeenten bedragen 
volgens de Coelo-atlas voor 2020:
Gemeente Bedrag Ranglijst
Schagen 812,- 217
Bergen 1.010,- 364
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Den Helder 771,- 147
Hollands Kroon 814,- 225
Langedijk 924,- 337
Texel 706,- 61
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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 nota Vermogensbeheer, vastgesteld in december 2019, is opgenomen dat voor 
het incidenteel weerstandsvermogen gestreefd wordt naar een ratio van 1,5. De ratio 
berekend aan de hand van de beschikbare reserves en de geïnventariseerde risico's 
komt uit op 2.1 

§ De gemeente Schagen heeft het risicobeleid verder niet uitgewerkt.

Ontwikkelingen risico's
In de begroting 2020 hebben we rekening gehouden met tal van risico's. Het aantal 
risico's en de omvang van de risico's zijn in de jaarrekening ten opzichte van de begroting 
afgenomen. De beschikbare reserves zijn toegenomen. 
Bij de opstelling van de begroting 2021 zijn de risico's ingeschat tegen een herziene 
indeling naar impact. De in deze begroting gehanteerde indeling is ook bij de 
jaarrekening 2020 gebruikt. Zou bij deze jaarrekening dezelfde indeling gebruikt zijn als 
bij de begroting dan zou de ratio uitkomen op 1.2

In 2020 zijn we geconfronteerd met de pandemie van het coronavirus dat de ziekte 
COVID-19 veroorzaakt. Dit risico was niet specifiek benoemd in de begroting 2020. In de 
begroting is wel rekening gehouden met een ramp in algemene zin. Verder is de omvang 
van de waarborgsommen en garantstellingen aangepast en is de kans van het 
parkeerfonds hoger ingeschaald.

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 jaarrekening 2020 is rekening gehouden met de stille 
reserve die aanwezig is op gronden en gebouwen waarover de gemeente beschikt. De 
stille reserve waarmee wordt gerekend is € 4,5 miljoen.

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 
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beschikbare incidentele capaciteit, geven een ratio van 2.1 (voldoende, streefwaarde is 
1.5).

Totale beschikbare reserves (incl. stille reserves) die ingezet
kunnen worden voor het opvangen van risico’s 9.312     
_______________________________________________________ = ratio weerstandsvermogen = 
2.1                                               
Totale incidentele risico’s 4.534     
(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. 

Wanneer in 2020 het artikel-12-norm-tarief in Schagen was geheven, had dit een extra 
opbrengst opgeleverd van € 2,9 miljoen. Dit is voldoende om de structurele risico’s van
 € 560.000 op te vangen. Daarnaast is er nog onbenutte belastingcapaciteit. Zoals in de 
vorm van de post voor onvoorziene uitgaven, de toeristenbelasting, forensenbelasting, 
precariobelasting, hondenbelasting, en de reclamebelasting. In geval van nood kan dit 
aangesproken worden. 

Beschikbare belastingcapaciteit         2.949
------------------------------------------------------------  = 5.3
structurele risico's                                       560

Top 10 incidentele risico's 2020

X € 
1.000

nr. omschrijving
kan

s
impac

t bedrag

1 Leningen aan derden 10 4 1175

2 Waarborgen en Garantstellingen 1 4 1021

3 Calamiteit/ramp 50 3 750

4 Open eindregelingen 50 2 500

5 parkeerfonds 75 3 683

6 precario op leidingen 10 1 208

7 Overige risico's niet voorzienbaar 10 1 50

8 Projecten in de openbare ruimte 10 1 30

9
illegale lozingen (o.a. in haven of 
riool) 10 1 25

10 Gladheidbestrijding 25 1 13
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kengetallen

Vanuit het rapport van de Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en 
verantwoording van gemeenten zijn gemeenten verplicht 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.

rekenin
g 

begrotin
g 

rekenin
g 

Kengetallen 2019 2020 2020

Netto schuldquote 31,4% 59,1% 25,9%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 31,3% 55,5% 25,6%

De Solvabiliteitsratio 42,3% 35,2% 43,4%

Structurele exploitatieruimte 6,28% 0,0% 3,8%

Kengetal grondexploitatie 4,8% 3,8% 3,8%

Belastingcapaciteit 103,8% 104,0% 108,0%

rekenin
g 

begrotin
g 

rekenin
g 

2019 2020 2020

Netto schuld per inwoner o.b.v. alle schulden € 1.641 € 1.622

Netto schuld per inwoner o.b.v .langlopende schulden € 1.258 € 1.232

Saldo van baten en lasten voor toevoegingen en onttrekkingen
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van reserves als percentage van de inkomsten 6,3% 1,2%

(inkomsten exlc. Bijdrage reserves)

onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van de 
inkomsten 1,8%     

      
2.5%

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 2020 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 zit hier nog onder. Dit is niet erg, zolang de exploitatie 
sluitend is en er  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 
vrije ruimte binnen de vastgestelde rekening 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.

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.  De belastingdruk binnen de gemeente Schagen is dus 
hoger dan het landelijk gemiddelde. Overigens is in de tabel voor het jaar 2020 uitgegaan 
van de tarieven 2019 omdat de tarieven 2020 nog niet beschikbaar zijn.
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Paragraaf kapitaalgoederen

Algemeen
In de openbare ruimte verstaan wij onder kapitaalgoederen; wegen, wandel- en 
fietspaden, groen, bomen, speelvoorzieningen, riolering, oppervlaktewater, 
straatmeubilair, verlichting en strand. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is van directe 
invloed op hoe trots onze inwoners zijn op hun gemeente. Maar ook op de veiligheid van 
de gebruikers en voor de leefbaarheid, beleving, aanzien en de uitstraling van onze 
gemeente.

Het in stand houden van de kapitaalgoederen verdelen wij onder in:
· onderhoud (het op niveau houden voor dagelijks gebruik);
· beheer (het op niveau houden opdat de te verwachten levensduur wordt gehaald);
· vervanging (indien de huidige kwaliteit of situatie niet meer voldoet).

De raad heeft het Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied vastgesteld met gewenst 
kwaliteitsniveau en financiële paragraaf. Om een zo laag mogelijke claim te doen op de 
beperkte beschikbare financiële middelen is ‘sober en doelmatig’ het uitgangspunt. 
Prioriteit is het op niveau brengen van alle disciplines in de openbare ruimte. Voor de 
korte termijn laten wij kapitaalgoederen in een staat boven 'sober en doelmatig' in 
beeldkwaliteitsniveau terugvallen. De financiële middelen die wij niet aan deze 
kapitaalgoederen besteden, zetten wij in op kapitaalgoederen die niet aan het gewenste 
beeldkwaliteitsniveau voldoen. De disciplines afval, begraafplaatsen en riolering hebben 
aparte financiële stromen. Voor afval en riolering worden de kosten bepaald op basis van 
kostendekkendheid en de te behalen beleidsdoelen. Voor begraafplaatsrechten is een 
volledige kostendekkendheid niet reëel.

In april 2019 zijn voor alle kapitaalgoederen uitgewerkte meerjaren onderhoudsplannen 
gepresenteerd. Deze plannen zijn gebaseerd op degelijke volumebepalingen en 
kwaliteitsbeoordelingen. Uit de theoretisch bepaalde opgave blijkt dat, op basis van het 
vastgestelde beleid, gemiddeld per jaar €12.500.000 nodig is. Volgens de begroting 2019 
was er echter € 7.800.000 beschikbaar. Volgens het raadsbesluit uit 2016 groeit dit 
budget ieder jaar met € 300.000. Dat betekent dat over 15 jaar, in 2035, het benodigde 
budget van € 12.500.000 wordt bereikt. Het gevolg van deze lange periode van 
zogeheten ‘ingroei’ is dat onderhoudsachterstanden onoverzienbaar groot worden. De 
kans op calamiteiten en kapitaalvernietiging is daarmee ook groot.

Conform het raadsbesluit: 'Basis op Orde' (d.d. 5 november 2019) wordt per 2020 jaarlijks 
met 
€ 450.000 cumulatief (versneld) ingegroeid naar het gewenste en noodzakelijke 
onderhoudsbudget. Daarnaast worden de doelstelling én inspanning nagestreefd om het 
onderhoudsbudget terug te brengen. Dit door ombuigingen bij zogenaamde ‘ bijzondere 
beheerafspraken‘, slim en efficiënt werken, innovaties, schaalvergroting en 
aanbestedingsvoordelen. Zo kunnen we het benodigde gemiddelde onderhoudsbudget 
terug brengen naar € 11.500.000 per jaar (op basis van het vastgestelde areaal van 
2019). Volgens dit nieuwe ingroeimodel is daarmee het budget in 2028 op het benodigde 
niveau.  De ontwikkelingen binnen het project Basis op Orde monitoren we doorlopend en 
evalueren we jaarlijks. Daarmee kunnen we op tijd rekening houden met ontwikkelingen 
en daarop bijsturen. 
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De disciplines afval, begraafplaatsen en riolering hebben aparte financiële stromen. Voor 
afval en riolering worden de kosten bepaald op basis van kostendekkendheid en de te 
behalen beleidsdoelen. Voor begraafplaatsrechten is een volledige kostendekkendheid 
niet reëel. 

Op grond van het actuele 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 reserve gevormd van 
gelijke omvang, waarmee gedurende de levensduur de afschrijvingslasten worden 
gedekt. Hierdoor schuiven we de lasten niet door naar de toekomst. Zo voorkomen we 
ook dat op termijn een belangrijk deel van het budget opgaat aan rentelasten. 
Wegen, verkeer & vervoer

Kapitaalgoed Areaal
Eenhei
d

Wegen 3,2 milj.m2
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. Dit areaal komt in 
2021 in beheer van de gemeente.

Wij willen de openbare ruimte meer klimaatadaptief en toekomstbestendig maken. In 
ontwerpen van nieuwe projecten moeten wij rekening houden met het voorkomen van 
hittestress en, wateroverlast. Eis is ook dat we zorgen voor meer waterinfiltratie in de 
bodem. Bij deze ontwerpen nemen wij ook zoveel mogelijk de overige eisen en wensen 
mee die aan de openbare ruimte gesteld worden. 

De keuze ‘sober en doelmatig’ van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied betekent 
dat wij de wegen grotendeels op CROW C-niveau in stand houden. Voor de toeristische 
centra van Schagen, Callantsoog en Petten doen wij dit op een iets hoger CROW B-
niveau.
Openbare verlichting, nutsvoorzieningen & afvalinzameling

Kapitaalgoed Areaal Eenheid

Openbare verlichting 11.400 stuks
Electrische 
installaties

50 
stuks

Afvalinzameling 20.600
huishouden
s

Openbare verlichting
Goede openbare verlichting geeft sfeer, een gevoel van sociale veiligheid en vergroot de 
verkeersveiligheid. Het is daarom van belang dat wij 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. Alle lichtmasten in beheer van 
gemeente Schagen zijn voorzien van LED. Kabels, verdeelkasten en schades vergen 
echter nog wel de nodige aandacht. Het onderhoudscontract van de openbare verlichting 
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is bij een aannemer neergelegd. Hierbij is een hoger serviceniveau overeengekomen. Er 
is sprake van een 24/7 storingsdienst. De afhandeling van Fixi meldingen gebeurt direct 
door de aannemer, zonder tussenkomst van de gemeente.

Laadpalen
Het aantal voertuigen met geheel of gedeeltelijke elektrische aandrijving neemt toe. Er 
komen meer en ook beter betaalbare volledig elektrische auto’s op de markt. In 2020 was 
1 op de 5 verkochte auto’s een elektrische auto. De verwachting is dat de trend van een 
toenemend aandeel elektrische auto's zich blijft voortzetten. Sinds oktober 2016 zijn wij 
aangesloten bij MRA Elektrisch. Inwoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren, 
kunnen een laadpaal bij de gemeente aanvragen. MRA Elektrisch regelt vervolgens de 
aanleg en exploitatie van deze openbare laadpalen door een exploitant. Hiermee stellen 
wij iedereen die dat wil en kan in staat om elektrisch te rijden. De elektrische energie is 
100% groen. 

Energie
Ook in 2020 betrokken wij energie, elektriciteit en gas, van HVC Aandeelhoudersenergie 
via een inbestedingsconstructie. Voor onze rioolgemalen, elektriciteitskasten, openbare 
verlichting, verkeersregelinstallatie, gemeentelijke gebouwen, etc.  Het betreft 100% 
groene energie. Wij hebben met HVC een betrouwbare partner met de juiste focus op 
verduurzaming gevonden.

Afvalinzameling
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).

De gemeentelijke onderhoudsdienst en Pro-groen zamelen het zwerfafval in. Zoals bij 
afvalbakken op straat, strand, recreatie- en winkelgebieden. Ook de grote afvalboeien op 
de strandopgangen aan de kust horen hierbij. 

Het huishoudelijk afval wordt door HVC ingezameld. HVC is overeenkomstig de huidige 
dienstverleningsovereenkomst verantwoordelijk voor het gehele pakket van 
afvalinzameling. 
Dit omvat het onderhoud en beheer van alle inzamelmiddelen, afvalverwerking en 
vermarkting. Hierbij is meer focus gekomen op hergebruik en de circulaire economie. 
Afval is inmiddels geen afval meer, maar waardevolle grondstof. Een groeiend aantal 
dorpen en woonwijken krijgen de nieuwe vorm van afvalinzameling. Deze afvalinzameling 
gaat uit van 3 afvalcontainers aan huis namelijk: (oranje) plastics-container, (groene) gft/
e-container en (blauwe) papiercontainer. Het (grijze) restafval wordt daarentegen 'op 
afstand geplaatst' (ontmoedigd) via ondergrondse restafvalcontainers in de wijk.

Meer huishoudelijk afval door corona
Sinds het uitbreken van COVID-19 wordt er meer huishoudelijk afval gegenereerd. Met 
name gedurende de eerste maanden van de coronacrisis bleven gezinnen thuis, 
waardoor meer huishoudelijk afval ontstond. Dit werd versterkt doordat veel 
bedrijfsmatig afval in het huishoudelijk afval vloeide. Detailhandel-winkels en restaurants 
bezorgden massaal hun producten en maaltijden aan huis. Hierdoor ontstond nog extra 
veel (verpakkings)afval, zodat het huishoudelijk afval in omvang fors toenam. Maar naast 
deze incidentele toename van afval, is er ook sprake van een structurele toename van 
afval. In het 'nieuwe normaal' van meer thuiswerken en meer pakket- en 
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maaltijdbezorging aan huis, wordt per saldo meer afval gegenereerd dan vóór het 
uitbreken van Covid-19.

Ontwikkeling afvalstoffenbelasting (Rijk)
In 2020 is door de Rijksoverheid op elke 1.000 kg restafval € 32,63 afvalstoffenbelasting 
geheven. In 2019 was dit € 32,12 per 1.000 kg restafval. Daarmee steeg de 
afvalstoffenbelasting in 2020 met 1,6%. Een hogere afvalstoffenbelasting van het Rijk 
zorgt voor een hogere gemeentelijke afvalstoffenheffing. 

Ontwikkeling grondstoffenmarkt
De afzet van de waardevolle grondstoffen zoals: oud papier, glas, textiel en metalen 
hebben (mits met goede kwaliteit aangeboden) een kostenverlagend effect op de 
afvalstoffenheffing. De grondstoffenmarkt staat sinds 2017 echter onder druk. Dit omdat 
steeds meer overheden, gemeenten en bedrijven hun afval scheiden (in plaats van 
verbranden) en aanbieden als grondstof. De keerzijde van het succes. Hierdoor staan de 
afzetprijzen onder druk en wordt aan de poort strenger gecontroleerd op de aangeboden 
kwaliteit. Ook China importeert al geruime tijd substantieel minder grondstoffen en afval 
uit Europa. Afkeur(kosten) en lagere afzetprijzen zijn daarmee van toepassing. In 2020 
zijn de afzetprijzen van papier, metalen en textiel zodoende wederom bijzonder laag 
gebleken. Deze autonome (inter)nationale ontwikkelingen leiden tot een hogere 
gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Ontwikkeling afvalstoffenheffing
De kosten van de inzameling van huishoudelijk- en zwerfafval en overige straatreiniging 
(zoals veegmachine) worden jaarlijks verrekend in de afvalstoffenheffing. 
Verhoudingsgewijs wordt de afvalstoffenheffing voor 75% bepaald door het DVO-tarief 
van HVC en voor 25% door eigen toerekenbare kosten voor afvalinzameling en 
verwerking (zie paragraaf lokale heffingen). 

Groen, speelvoorzieningen & sportvelden

Kapitaalgoed Areaal
Eenhei
d

Bomen  31.000 stuks

Openbaar groen  3,6 milj.m2
Speelvoorzieningen  900 stuks
Begraafplaatsen 10 stuks

Groen
Openbaar groen draagt bij aan ons welzijn. We voelen ons prettiger in een groene 
omgeving. Groen is een belangrijk middel voor klimaatadaptatie. Omdat groen water 
langer vasthoudt, raakt het riool niet overbelast bij stortbuien. De koelende werking van 
bomen, struiken en planten door verdamping via bladeren, schaduwwerking en het 
absorberen van warmte is zeer waardevol.

We houden het groen op het niveau dat is vastgelegd in het Integraal beleidsplan 
Openbaar Gebied en dat passend is voor de omgeving. Hiervoor renoveren we ieder jaar 
een aantal groenvakken. 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.

123



Ons bomenbeleid geeft richting aan hoe we met bomen binnen de gemeente omgaan en 
wat we belangrijk vinden. Daarnaast zorgt het bomenbeleid voor deregulering en 
vermindering van de administratieve lasten. Daarmee profiteert zowel de inwoner als de 
organisatie van deze verminderde administratieve werkzaamheden.

Schagen vindt groen belangrijk en laat dit zien door bomen te planten. Binnen het 
programma ‘’Schagen groeit door’’ wordt met projecten inhoud gegeven aan de ambitie 
om bomen te planten.  Met een groenimpuls stimuleert het programma doelen op het 
gebied van economie, leefbaarheid, landschap, duurzaamheid en ecologie. 

Speelvoorzieningen en sportvelden
Speel- en sportvoorzieningen vergroten de leefbaarheid binnen de gemeente Schagen. 
Ze hebben een directe positieve invloed op het geluk en de gezondheid van onze 
inwoners. De speeltoestellen controleren we jaarlijks 4 keer op veiligheid, in verband met 
de wettelijke aansprakelijkheid voor de gemeente. 
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. 

Water & kust

Kapitaalgoed Areaal
Eenhei
d

Oppervlaktewater 80 hectare

Civiele kunstwerken 700 stuks
Strand 15 km
Riolering 446 km

Oppervlaktewater en riolering
De gemeente heeft de zorg voor oppervlakte-, grond-, hemel- en afvalwater. Het actuele 
rioleringsplan speelt in op de toekomstige Omgevingswet. Het rioleringsplan is afgestemd 
en tot stand gekomen met onze partners in de (afval)waterketen: de gemeenten Hollands 
Kroon, Den Helder, Texel en het hoogheemraadschap. De (ontwikkeling van de) 
rioolheffing is op dit rioleringsplan gebaseerd.  

Kunstwerken
Met kunstwerken bedoelen we de civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, duikers, 
kade- en keermuren. Ook ‘harde’ oeverbeschermingen en oeverconstructies rekenen we 
tot dit areaal. Die hebben een totale lengte van 35 kilometer. 
 
Baggeren
Gemeente Schagen stemt haar baggerprogramma af met dat van het 
hoogheemraadschap. Op deze wijze blijven de waterlopen op efficiënte wijze voldoen aan 
de Keur.

Strand
Sinds de overdracht in 2017 zorgen we voor het beheer  van alle strandopgangen en 
aangrenzende wegen. Vrijwel alle strandslagen hebben slagbomen en 24/7 bewakings- en 
conciërgedienst. Vergunningverlening en handhaving behoren tevens tot de taken van de 
gemeente.

Havens 
We kennen twee havens, namelijk een industriehaven en een recreatiehaven.
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De industriehaven is een kleinschalige gemengde binnenhaven. Hier bestaat de haven-
gerelateerde kernactiviteit uit grondstoffenoverslag door binnenvaartschepen. De 
periodieke baggerwerkzaamheden van de industriehaven zijn in ons baggerprogramma 
opgenomen. De huidige kwaliteit van deze industriehaven is conform ons 
beleidsuitgangspunt sober en doelmatig. 

De recreatiehaven Schagen is in eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de 
Stichting recreatiehaven. De stichting verzorgt de gehele exploitatie van de haven 
(verhuur en administratie vaste ligplaatsen en passantenplaatsen, aanstelling 
havenmeesters, netjes op orde houden haven, promotie etc. De stichting stelt jaarlijks 
een jaarverslag op. De recreatiehaven is de laatste jaren aanzienlijk opgeknapt (oude 
boten zijn door handhaving verwijderd) en is er geïnvesteerd in het onderhoud en het 
uiterlijk van de recreatiehaven. Er is sprake van een kwalitatief hoog onderhoudsniveau. 
Hierdoor is het een visitekaartje voor de gemeente Schagen en heeft het een grote 
aantrekkingskracht op toerisme.
Gebouwen 

Jaarlijks actualiseren we de meerjarenonderhoudsplanning (mjop) voor de gemeentelijke 
gebouwen, ca 60 in getal. In het mjop prognosticeren we het planmatig onderhoud. We 
bepalen aan de hand van eigen onderzoek en/of gebruikerssignalen, of er geschoven 
moet worden in gepland onderhoud bij gebouwen. Grotere onderhoudswerken worden zo 
nauwkeurig mogelijk in de tijd gezet. Wij onderhouden gebouwen op het niveau van 
conditie 3: (‘redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouw- 
en installatie delen niet in gevaar’). Actualiseren houdt ook in dat nieuwe inzichten 
worden verwerkt in het mjop.
Het college gaf in 2018 aan dat de ambitie op het punt van verduurzaming eigen 
vastgoed aanzienlijk hoger ligt. Het gemeentebestuur besloot om alle maatregelen te 
treffen met een terugverdientijd van 15 jaar of minder. We hebben een start gemaakt in 
2019 met onder andere de plaatsing van de eerste zonnepanelen. In 2020 zijn nog eens 
ruim 500 zonnepanelen geplaatst, is bij een enkel gebouw beglazing vervangen en zijn 
gebouwinstallaties verduurzaamd. In 2021 gaan we hier nog mee door.
 
In december 2020 is Schoolpad 2 in Schagen toegevoegd aan het gemeentelijke 
gebouwenbezit. Tot die tijd was het vier lokalen tellende object in gebruik bij de Aloysius 
basisschool. In afwachting van de invulling is het gebouw ondergebracht bij een 
leegstandsbeheerder. Verkocht in 2020 zijn de voormalige scholen ‘de Torenven’ in 
Warmenhuizen ten behoeve van een woningbouwproject van de collectieve particulier 
opdrachtgever ‘Coöperatie Torenven Warmenhuizen U.A.’ en de Sint Josephschool te 
Burgerbrug aan de stichting OldSkoel. Op de kop van de haven is de oude woning, 
voorheen ‘Bromlewe’ gesloopt. Het kerkje in Petten staat nog te koop.
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Paragraaf bedrijfsvoering

Organisatie
In 2020 heeft de organisatie stappen gezet om de aangescherpte visie waar te maken, 
waarbij de focus lag op leiderschapsontwikkeling (zowel het persoonlijk leiderschap van 
eenieder als het leiderschap van de lijn). Dit heeft tot positieve resultaten geleid, getuige 
onder andere de het gestaag dalende ziekteverzuim en de uitkomsten van de twee 
metingen, in maart en november, van de werkvermogenscan. Medewerkers ervaren meer 
autonomie, voelen zich competenter en de kwaliteit van de werkrelaties is verbeterd. 
Echter, Covid-19 laat duidelijk zijn sporen na met meer uitputtingsverschijnselen onder 
het personeel. 

Formatie en bezetting, In-, door en uitstroom

Minder medewerkers hebben op eigen verzoek de organisatie verlaten (23 in 2020 ten 
opzichte van 32 in 2019). Tegelijkertijd zien we jaarlijks een stijging van het aantal 
medewerkers dat met (vervroegd) pensioen gaat 4 in 2018, 7 in 2019, 10 in 2020). 
Hoewel er meer medewerkers in loondienst zijn gekomen ten gunste van minder inhuur, 
zijn bepaalde functies (bijv. projectleiders in het ruimtelijk domein) steeds moeilijker in te 
vullen. We zien de doorlooptijd van wervingstrajecten toenemen en het aantal vacatures 
dat jaarlijks niet ingevuld kan worden met vaste medewerkers neemt toe. In 2020 hebben 
we 11 vacatures niet kunnen vervullen. 
Onze inzet op mobiliteit en loopbaanontwikkeling heeft ertoe geleid dat we in 2020 liefst 
20 medewerkers een meer passende functie binnen onze organisatie konden vervullen. 
Deze enorme stijging is een positief gevolg van gerichter sturen op duurzame 
inzetbaarheid.

Ziekteverzuim → naar 4%
In 2020 heeft de daling van de afgelopen jaren zich verder voortgezet.  4,4% tegen 5,3% 
in 2019. De sturing op werkvermogen door middel van het leiderschapstraject heeft - in 
combinatie met de begeleiding vanuit onze Arbodienst - hieraan bijgedragen. Maar het 
ziekteverzuimpercentage alleen geeft in dit bijzondere jaar een enigszins vertekend 
beeld. De beperkende maatregelen van corona hebben geleid tot mentale uitputting van 
veel medewerkers. Dankzij toegenomen persoonlijke aandacht hebben leidinggevenden 
preventief maatwerkafspraken gemaakt, waardoor deze medewerkers niet zijn 
uitgevallen en toch inzetbaar zijn gebleven, zij het beperkter. In totaal zijn met 54 
medewerkers maatwerkafspraken gemaakt. Deze verminderde inzet is niet in de 
verzuimcijfers terug te zien, maar heeft wel impact op de belasting van de rest van de 
organisatie. Om de bezuinigingstaakstelling waar te maken is deze onderbezetting in 
2020 niet altijd met inhuur opgevangen. 
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P&O → arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
Vlak voor de eerste corona-lockdown bespraken we met de raad de zero-based analyse 
en de bijbehorende oplegnotitie, waarin we drie uitdagingen en vier oplossingsrichtingen 
beschreven. De toenemende complexiteit van onze taken in combinatie met de 
(landelijke) vergrijzing en ontgroening, onze zwakke concurrentiepositie als kleinere 
overheid in de Noordkop, en de bezuinigingstaakstelling maken het noodzakelijk om te 
investeren in aantrekkelijk werkgeverschap om de continuïteit van onze bedrijfsvoering 
en dienstverlening te kunnen veiligstellen. 
We wilden net beginnen met een onderzoek naar de wensen van de (toekomstige) 
werknemers als het gaat om arbeidsvoorwaarden, toen de eerste lockdown een feit was. 
We hebben, vanuit de gedachte dat corona tijdelijk zou zijn en een vertekend beeld zou 
geven van wat medewerkers belangrijk vinden, het onderzoek uitgesteld. Inmiddels 
weten we dat sommige effecten van corona voor de werkomstandigheden langduriger en 
misschien ook blijvend zijn. We zijn daarom eind 2020 aan de slag gegaan met het 
onderzoek. Resultaten hiervan verwerken we in het voorjaar van 2021 in een 
raadsvoorstel.

Personeelsbudget

Over het gehele jaar 2020 kwamen we een relatief klein bedrag van € 31.000 tekort op 
het personeelsbudget. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 11 vacatures lang of 
helemaal niet ingevuld konden worden, en dat we deze niet allemaal door inhuur hebben 
vervangen om de taakstelling op het personeelsbudget te kunnen realiseren. 
De inhuur bedroeg 11,7% van de loonsom, tegen 15,1% in 2019. 
Dit heeft er mede toe geleid dat medewerkers overbelast raakten en dreigden uit te 
vallen, waardoor we in het 1e kwartaal van 2021 alsnog extra capaciteit hebben moeten 
inhuren. 

P&O → opleiding en ontwikkeling
Bijna alle medewerkers hebben de 5 geplande trainingen van het basiscurriculum 
gevolgd. Dit hebben we kunnen doen door trainingen niet uit te stellen, maar naar een 
digitale vorm om te zetten. 
Veel externe trainingen en opleidingen zijn door de coronacrisis niet doorgegaan of 
uitgesteld. Hierdoor hebben we het opleidingsbudget 2020 niet volledig benut. We 
verwachten in 2021 een inhaalslag. Daarbij weten we dat investering in de professionele 
en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers onze aantrekkelijkheid als werkgever 
vergroot. Daarom willen we het resterende opleidingsbudget van 2020 toevoegen aan 
hiervoor opgebouwde reserve voor opleiding en ontwikkeling.

Juridische zaken 
Informele aanpak
De informele aanpak bij de gemeente Schagen bestaat uit contact met de klant via het 
gesprek, het ambtelijk horen bij bezwaarprocedures en nu ook de mogelijkheid van 
mediation. Voor het laatste is het mediation-protocol vastgesteld. Daar is verder 
uitvoering aan gegeven, waarbij Schagen heeft gekozen voor de inzet van geregistreerde 
mediators. Enkele omliggende gemeenten beschikken over geregistreerde mediators 
waarvan gebruik gemaakt kan worden.
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Contractbeheer
Het contractbeheer heeft nader vorm gekregen bij het taakveld Inkoop en Aanbesteding 
alwaar een contractbeheerder is aangesteld.
 
Juridisch control
Met de ontwikkeling van de juridisch control is een aanvang gemaakt door de kaders van 
de control neer te zetten. Dit proces werd in gezamenlijkheid met de toenmalige afdeling 
Financiën & Control uitgewerkt, ten behoeve van de integrale uitvoering. De verdere 
uitvoering krijgt in 2021 vorm.

Financiën  
De uitdaging voor de organisatie is om 97% van de facturen binnen 7 dagen te betalen. 
In 2020 is de betaaltermijn als volgt geworden:
< 7 dagen 52% van de facturen.
< 14 dagen 88% van de facturen.
< 30 dagen 98% van de facturen.
Deze resultaten komen overeen met de percentages van 2019.

In 2020 is een overstap gemaakt van het financieel software pakket Civision Middelen 
naar I-Finance.

In 2020 is een Tax Control Framework aangeschaft ter ondersteuning van de fiscale 
vraagstukken. Dit leidt tot een betere beheersing van en draagt bij aan het meer in 
control zijn op het fiscale taakveld.  

Inkoop 
Lokaal en regionaal inkopen
Ons streven is om lokaal en regionaal inkopen te stimuleren. In 2020 zijn we begonnen 
ondernemers in de gelegenheid te stellen om hun diensten en producten bij ons te 
pitchen. Dit is helaas bij één keer gebleven, omdat de corona-beperkingen 
vervolgbijeenkomsten niet mogelijk maakten. Zodra het mogelijk is pakken we de draad 
weer op. Bij alle onderhandse aanbestedingen kijken we of een lokale of regionale 
ondernemer voor de selectie kan worden uitgenodigd. Ongeveer 70% van de opdrachten 
verstrekken wij aan lokale ondernemers.

Centrale Contractmanager
In de begroting hadden we ons voorgenomen een centrale contractmanager aan te 
stellen. Eind 2020 is dit gelukt.

Contractbeheersysteem
Om tot een professioneel contractbeheersysteem te komen is een marktconsultatie 
gestart (afronding in 2021). Uitgangspunt bij deze consultatie is dat het 
contractbeheersysteem een bijdrage levert aan de integraliteit van het financiële 
systeem en de gewenste gesloten bestelcirkel.

Professionalisering inkoopfunctie
Om de professionele inkoopfunctie zichtbaar en vertrouwd maken binnen de organisatie, 
en  zo onze inkoopprocessen efficiënter en effectiever te maken, heeft team inkoop een 
structureel verbetertraject ingezet. Zo is onder andere begonnen met gesprekken met 
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teamleiders vanwege de voorbereidingen op de begroting 2021, zicht te krijgen op de 
aanbestedingen voor de komende jaren.

Communicatie 
De situatie rond corona heeft een groot beslag gelegd op team Communicatie. Zowel 
voor interne- als externe doelgroepencommunicatie over de coronamaatregelen en 
hierbij behorende digitale dienstverlening. Medewerkers wisten hierdoor steeds goed 
waar ze aan toe waren; inwoners en ondernemers konden eenvoudig online aanvragen 
doen voor diverse regelingen en informatie vinden die specifiek voor gemeente Schagen 
gold. 
Plannen die we niet (geheel) hebben kunnen uitvoeren vanwege de coronacrisis, zijn 
doorgeschoven naar 2021. Dit gaat om:
Verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie
Dit is belangrijk om ons te blijven positioneren als aantrekkelijke werkgever. Eind 2020 
zijn we gestart met het maken van de communicatiestrategie. De verdere uitwerking 
hiervan is doorgeschoven naar 2021.
Geavanceerder inzetten van sociale media 
Met als doel beter zicht te hebben op wat er speelt onder inwoners en ondernemers en 
daar meer strategisch op in te spelen, ook in het kader van meer effectieve participatie.
Aanbesteding van een nieuwe gemeentelijke website.
Hierbij maken we een inhaalslag op inclusieve online-communicatie.

AO/IB 
Rechtmatigheidsverantwoording
In 2020 is het Implementatieplan Rechtmatigheidsverantwoording 2021 opgesteld. Het 
plan is opgesteld om u te informeren en om uitvoering te kunnen geven aan de 
aankomende wetswijziging. In de auditcommissie van 5 december 2020 is het 
implementatieplan vastgesteld. Over dit onderwerp is op 30 november 2020 een thema-
avond voor de raad gehouden.

I&A 
Digitale overheidsagenda
Wij hebben uitvoering gegeven aan de digitale agenda van de overheid, met als 
belangrijk thema in 2020 de digitale toegankelijkheid. De webportalen van de gemeente 
zijn getoetst aan de nieuwe eisen & richtlijnen en zijn op diverse onderdelen verbeterd. 
Dit om ervoor te zorgen dat iedereen de informatie en digitale dienstverlening van de 
gemeente kan begrijpen en kan gebruiken.

Visie I&A 2020-2023
De I&A-strategie 2020-2023 is opgesteld. Wij voeren het beleid in deze periode uit over 4 
sporen: 
-Doorontwikkeling dienstverlening
-Omgevingsloket Ruimte (nieuwe Omgevingswet)
-Doorontwikkeling bedrijfsvoering 
-Innovatie van de ICT-omgeving

Zaakgericht werken
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Het zaaksysteem van de gemeente is uitgebreid met nieuwe processen en 
functionaliteiten, waaronder het digitaal kunnen ondertekenen van documenten, de 
leerplicht/RMC registratie en de (koppeling met) de begraafplaatsadministratie. Er is een 
start gemaakt met het ontwerp van het proces ‘burgerbrieven’. 

Informatiebeveiliging 
In 2020 is uitvoering gegeven aan overgang van de BIG (baseline informatiebeveiliging 
gemeenten) naar de BIO. De BIO is het nieuwe normenkader voor de gehele overheid. Er 
zijn analyses uitgevoerd en het beveiligingsbeleid is geactualiseerd en opnieuw 
vastgesteld. We hebben een tool in gebruik genomen, waarbij maatregelen uit 
verschillende wetten en normenkaders zijn gegoten in een ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus. Er 
zijn nieuwe technische maatregelen getroffen voor de verdere beveiliging van onze ICT-
systemen.

Privacy
Op het gebied van privacy zijn procedures verder aangescherpt, is er een begin gemaakt 
met het opzetten van een nieuw verwerkersregister en zijn er verschillende audits 
(DPIA’s) uitgevoerd. 

Om de bewustwording rond informatiebeveiliging en privacy te vergroten en ook 
meetbaar te maken is begonnen met een leertraject. Hierin krijgen alle medewerkers 
wekelijks via de mail een vraagstelling over dit onderwerp die ze kunnen beantwoorden.

Innovatie
In het Research Data Centrum hebben we samen met het CBS enkele gemeentelijke 
vraagstukken onderzocht, waaronder de matrix energietransitie, dashboard 
verhuisbewegingen, arbeidsmigranten, jeugdhulp & sociale cohesie. Gegevensanalyse 
wordt steeds vaker toegepast in het kader van de informatie gestuurde overheid. We 
hebben in 2020 verschillende seminars gegeven om de organisatie te informeren over de 
dataprojecten en de resultaten.  

In de twee datacenters van de gemeente zijn de opslag- en backup-systemen uitgebreid 
vanwege de forse groei van de opgeslagen data. Er zijn aanpassingen gedaan op de 
netwerkverbindingen en in de routers vanwege de toename van het dataverkeer en de 
nieuwe thuiswerksituatie.

Wij hebben in 2020 verschillende nieuwe applicaties in gebruik genomen en we hebben 
ook een aantal applicaties naar de cloud verplaatst, waaronder de 
(BAG)objectenregistratie.

Wij zijn een partnership aangegaan met het bedrijf Visma/Roxit voor het gebruik van een 
nieuw bestuurlijk besluit- en vergadersysteem en ook een nieuw raadsportaal. De 
aanbesteding is afgerond in 2020. De organisatie gaat in februari 2021 met dit nieuwe 
systeem werken.

Informatie- en archiefbeheer
In 2020 hebben we gewerkt aan het fundament van ons informatiebeheer. We hebben 
een actielijst met werkzaamheden opgesteld om de diverse ontwikkelingen en gewenste 
innovatie vorm te kunnen geven. Daarnaast hebben we gewerkt aan de Beheers regeling 
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Informatiebeheer en aan de overdracht van oude milieu- en beleidsarchieven naar het 
regionaal archief. 

Samenvattend
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan snel en op het terrein van I&A is 
in 2020 veel gebeurd. Door de coronasituatie hebben we een aantal aanpassingen 
moeten doen aan onze ICT-omgeving en is (versneld) een website opgezet voor digitale 
burger/overheidsparticipatie. Ook hebben we geïnvesteerd in extra 
beveiligingsmaatregelen tegen cyberaanvallen. 

Huisvesting
Het afgelopen jaar zijn de gebouwen aan de Laan en de Zijperweg corona-proof ingericht. 
Werkplekken zijn aangepast om aan de 1,5m-afstand te voldoen. Ook zijn er looproutes 
aangebracht.
De vergaderruimtes zijn voorzien van technische faciliteiten om video-vergaderen 
mogelijk te maken.
Op de werf zijn elektrisch bediende waterkranen gemonteerd. Bij de buitendienst wordt 
waar mogelijk in 2-3 ploegen gewerkt met verschillende pauze om de kantine te 
ontlasten.
De ontvangsthal en de balies aan de Laan zijn aangepast om onze klanten op een veilige 
manier te verwelkomen.

Zonnepanelen
Op de dak van de Werf Schagen zijn 250 zonnepanelen geplaatst en bij de werf 
Callantsoog 30.

Art 213a onderzoek
In 2020 hebben we een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar lean in onze 
organisatie. Hieruit blijkt dat de lean methodiek zowel op de 'harde' kant van de 
organisatie (de processen en output) als op de 'zachte' kant (cultuur, houding en gedrag) 
positieve effecten heeft. Ook blijkt uit het onderzoek dat verdere verbetering mogelijk is. 
Het onderzoeksverslag wordt als bijlage aan deze jaarrekening toegevoegd.
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 Paragraaf verbonden partijen
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Algemeen
Algemeen
In dit jaarverslag hebben wij bij de domeinen vermeld welke activiteiten de verschillende 
verbonden partijen verrichten die bijdragen aan de door de raad vastgestelde 
beleidsdoelen. Ook in deze jaarrekening hebben we bij de verschillende verbonden 
partijen een verwijzing opgenomen naar de betreffende doelstelling(en) zoals opgenomen 
bij de domeinen.

Visie op verbonden partijen
Wij hebben geen visiedocument vastgesteld op basis waarvan we een afweging maken of 
we wel of juist geen gebruik willen maken van een verbonden partij voor het realiseren 
van beleid en welke soort type rechtspersoon (privaat- of publiekrechtelijk) wordt 
gebruikt en voor welk doel. In de praktijk onderzoeken we dit per situatie en leggen dit  
indien nodig aan de raad ter besluitvorming voor.

per 31-12-2020 namen wij deel 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 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling
5 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling
6 Archeologie West-Friesland Gemeenschappelijke regeling
7 Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap
8 Houdstermaatschappij GKNH Naamloze Vennootschap
9 Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) Naamloze Vennootschap
10 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Naamloze Vennootschap
11 Surplus Stichting
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Gemeenschappelijke regelingen

Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Openbaar 
belang (doel)

De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening en Participatiewet.

Vestigingsplaat
s

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 S.J.A. van der Veek

Raadsrapporteu
rs

M. Sanders en W. van de Sande

Financieel 
belang

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

5.377 50 50 0 0
Bedragen x € 1.000

Risico's De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met een werkconvenant. Dit houdt 
in dat deelnemende gemeenten gesubsidieerde arbeid ondersteunen door het 
gunnen van een bepaalde hoeveelheid werk en omzet aan Probedrijven NV. Dit 
convenant is in 2017 door de gemeenten voor onbepaalde tijd bekrachtigd.

Verder hebben de gemeenten besloten de regeling Beschut werken en Duurzaam 
aan het werk via de GR door Probedrijven N.V. te laten uitvoeren. Daardoor wordt de 
uitstroom van de Wsw door natuurlijk verloop deels gecompenseerd door nieuwe 
instroom. Dat heeft zowel positieve gevolgen voor het aantal sociale 
arbeidsplaatsen in de regio, als voor de exploitatie en uitvoering, omdat voor een 
deel schaalvoordelen
kunnen worden behouden.

In februari 2021 is er een onderhandelingsakkoord voor de nieuwe cao Aan de slag. 
De gevolgen, ook financieel, zijn nog niet in kaart te brengen. Het is in ieder geval 
goed nieuws dat onze mensen een cao hebben.

Een risico is dat de gerealiseerde loonkosten de subsidie overtreft.

134



In dat geval zijn de deelnemende gemeenten statutair verplicht het tekort aan te 
vullen.
De Wsw zal op basis van allocatie van middelen door het Rijk, worden gefinancierd 
uit de re-integratie uitkering van Sociaal Domein. Dat betekent dat voor de 
uitvoering van de huidige programma's, door de bezuinigingen op het integrale 
participatiebudget en dus de Wsw, door korting op middelen door de Rijksoverheid, 
minder middelen beschikbaar zijn.

Voor ramingen willen we u verwijzen naar de begroting van de GR 2020.
In 2017 zijn afspraken tussen gemeenten in de Kop van Noord-Holland gemaakt 
over samenwerking in het kader van het sociaal domein. In dat verband is het 
volgende van belang. Op 17 juli 2017 is door de gemeenten in de Kop van Noord 
Holland het ‘Convenant intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie’ 
bekrachtigd. Het convenant is het resultaat van meerdere jaren beleidsontwikkeling 
binnen de regio en geeft weer op welke wijze tussen de deelnemende gemeenten 
Den Helder, Hollands Kroon en Schagen onderling, de komende jaren met de GRGA 
en Probedrijven
willen omgaan. Het convenant bevestigt de opdracht aan de GRGA en Probedrijven 
de Wsw en Beschut Werken uit te voeren.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kop van Noord-Holland 
hebben in 2020 besloten om blijvend banen met loonkostensubsidies te realiseren.
Het gaat om maximaal 600 duurzame banen. Probedrijven voert de banen uit. Deze 
opdracht is tot stand gekomen na de pilot LKS (loonkostensubsidie) die in 
samenwerking met gemeenten en Probedrijven is uitgevoerd. Het is de bedoeling 
om de structuur en de financieringsafspraken die zijn gemaakt in stand te houden 
en de komende vijf jaar de samenwerking verder vorm te geven en te monitoren.

De belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de GRGA niet 
vennootschapsbelastingplichtig is. De GRGA heeft namelijk geen onderneming als 
grondslag.

Verder heeft de belastingdienst beschikt dat de GRGA en Probedrijven NV fiscaal 
voor de Btw een fiscale eenheid vormen. Voor uitvoering van deze fiscale eenheid 
zijn procedures tussen de NV, GRGA en deelnemende gemeenten afgestemd.

Met de invoering van de Wnra en de verruiming van het begrip ambtenaar in de 
ambtenarenwet 2017 worden de Wsw-ers ambtenaar. Dit ondanks de duidelijke 
keuze in de Wsw die in het verleden gemaakt is om Wsw-ers een andere 
rechtspostie te geven dan ambtenaren. De consequenties hiervan zijn dat alle Wsw-
ers zich moeten houden aan strengere integriteitsregels die gelden voor 
ambtenaren en de ambtseed moeten afleggen. Voordeel van de GRGA is dat 
werknemers al een integriteitsprotocol hebben ondertekend die gelijkwaardig is aan 
die van de ambtenaren. Belangenorganisatie Cedris is bezig met de VNG om tot een 
praktische oplossing te komen.

De GRGA heeft in het boekjaar 2020 te maken met het coronavirus. Dit coronavirus 
zal niet van invloed zijn op de continuïteit van de GRGA. Immers de gemeenten 
staan borg voor de salariskosten van de medewerkers in de GRGA. De maatregelen 
omtrent het coronavirus worden gecoördineerd vanuit Probedrijven. Deze aanpak is 
te vinden de rapportage van Probedrijven.
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Zienswijze De gemeente heeft als zienswijze op de Begroting 2020 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Gesubsidieerde Arbeid dat deze zorgvuldig is opgesteld en geen aanleiding 
geeft voor aanvullende opmerkingen.

Beleids- 
voornemens

Voor 2020 waren er geen aanpassingen van het bestaand beleid.

Kengetallen In de jaarrekening 2020 is rekening gehouden met de volgende kengetallen (voor 
Schagen):
Wsw-ers in dienst bij GR en Begeleid werken realisatie in Se: 160,55 (begroot 
159,48)
Beschut werken realisatie in Se: 13,94 (begroot 15,00)

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 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.probedrijven.nl

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.

Vestigingsplaat
s

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 percentage dat de gemeente bijdraagt aan de 
begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
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Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M,J.P. van Kampen.

Raadsrapporteu
rs

J. Wiskerke en C.C. Wang

Financieel 
belang

Als de opgenomen beleidsdoelen worden gehaald  binnen de 
bestaande begroting.

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

3.377 3.425 5.327 8.228 339 359
Bedragen x € 1.000

Risico's In het jaarverslag 2020 van de veiligheidsregio is een risicoprofiel 
opgenomen met een totale reikwĳdte van € 1.295.000. De ratio 
weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis 
van de aanwezige buffer € 1.912.000 /  € 1.295.000 * 100% = 147 %. 
Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende 
risico’s financieel te dragen.

Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2020 is met de vier gemeenten in de 
Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 
raadscommissie Noordkop (RRN) van 6 juni 2019 behandeld. In de 
raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft u besloten om de volgende 
zienswijze in te dienen:

5. Programma Brandweer
Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
wordt verzocht om dit programma te monitoren. Vooraf moeten de 
financiën geregeld zijn en in beeld zijn, dit is al eerder in een 
zienswijze aan de veiligheidsregio aangegeven. Onduidelijk is wat er in 
2020 in het programma brandweer 360 wordt gedaan en hoe dit wordt 
aangepakt.

Antwoord DB:
Het Algemeen Bestuur gaat dit programma monitoren. Indien de 
genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken dan 
worden de financiële consequenties in beeld gebracht en voorgelegd 
aan het bestuur. 

6. Programma meldkamer
De veiligheidsregio wordt verzocht om nadere toelichting te geven op 
de financiële gevolgen en vooral met betrekking tot een eventueel 
risico als het vangnet niet toereikend is. De kosten die zijn ontstaan 
worden verder uitgewerkt in de begroting onder het kopje 
weerstandsvermogen. De berekeningen die daar worden genoemd zijn 
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onduidelijk, nadere toelichting is nodig.

Antwoord DB:
De inschatting van het risico dat de project/frictiekosten hoger 
uitvallen klein is (25%). In de risicoparagraaf is aangegeven dat de 
verwachting is dat dit binnen het weerstandsvermogen is op te 
vangen. 

7. Programma Veiligheidshuis
Klopt de constatering dat de genoemde programma's onder de 
commissie Zorg & Veiligheid vallen en dat de Veiligheidsregio alleen 
een faciliterende rol heeft voor deze commissie?

Antwoord DB:
De genoemde programma's vallen onder de bestuurlijke aansturing 
van de commissie Zorg & Veiligheid. De Veiligheidsregio faciliteert 
zowel deze commissie als deze programma's. 

8. Algemene opmerking
De Veiligheidsregio wordt verzocht om te zorgen dat alle gemeenten 
dezelfde informatie hebben. Nu wordt er geconstateerd dat er 
gemeenten zijn met een informatie achterstand. In deze zienswijze, als 
ook in de zienswijze van de kadernota 2020, worden er 
verduidelijkende vragen gesteld. Deze vragen kunnen worden 
weggenomen door middel van een goede afstemming en 
voorbereiding tussen de Veiligheidsregio en de gemeenten. Het is van 
belang om de samenwerking te verbeteren en om in overleg te komen 
tot een goed werkproces om deze afstemming te borgen.

Antwoord DB: 
Alle gemeenten hebben exact dezelfde informatie ontvangen. Graag 
hoort het bestuur van de Noordkop gemeenten welke informatie zij 
niet ontvangen hebben.
Het bestuur van VRNHN vindt een goede afstemming met de 
gemeenten ook van groot belang. De directie heeft daarvoor ook bij de 
regionale raadsbijeenkomsten, zowel bij de kadernota als de begroting 
en jaarrekening, de stukken met de raden besproken en vragen 
mogen beantwoorden. Daarnaast roept het bestuur de Noordkop 
gemeenten op om eventuele vragen vooraf ambtelijk ook bij de 
veiligheidsregio neer te leggen, zodat deze van tevoren beantwoord 
kunnen worden.   

Beleids- 
voornemens

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland is ‘samen hulpvaardig’ 
om leed en schade te voorkomen en te beperken. De komende jaren 
wil zij zich meer richten op het verkleinen van risico’s en focussen op 
preventie. In het beleidsplan laat de VR  zien dat ze dit doel wil 
bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en andere 
ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan 
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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                        0,15
· Netto schuldquote                     0,48
· Structurele exploitatieruimte     3,12%

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. Meerjarig voldoet de VR NHN 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 2020 zijn o.a. de volgende speerpunten gerealiseerd:

Ambulancezorg
· De landelijke vaststelling van het kwaliteitskader 

spoedzorgketen is afgerond. Deze beschrijft hoe partijen in de 
zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met 
acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te leveren.

· De voorbereidingen wet ambulancezorg 2021 is gerealiseerd.

Brandweer
· Het experiment brandweer assistent is afgerond. 
· Het brandweerzorgplan voor gebied fase 1 (binnen team 

Alkmaar) is vastgesteld.

Ghor
· De Analyse verminderd zelfredzaamheid is gerealiseerd.
· Het Hazard responseteam voor Chemisch Biologisch Nucleaire 

incidenten is geïmplementeerd.

Meldkamer
· Het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de 

meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een 
éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol 
voor éénduidige triage liggen op schema.
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Risico- en crisisbeheersing
· Het risicoprofiel 2020-2023 is vastgesteld.
· De voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio’s liggen op 

schema.
· De verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio 

bij de effecten van digitale verstoringen.

Zorg- en Veiligheidshuis
· De implementatie Wet verplichte GGZ is afgerond.
· De evaluatie of de huidige formatie toereikend is om de 

groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen is 
gerealiseerd.

· Hett voorstel Zorgcoördinatie Mensenhandel is door het 
bestuur vastgesteld.

· De regiovisie Geweld hoort nergens thuis is vastgesteld. 

Deze speerpunten dragen ook bij aan resultaat 2.3 van het sociaal 
domein

Webadres www.vrnhn.nl

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.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Uitgeest, 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 2017 heeft 
Schagen 5 stemmen op een totaal van 74.Vertegenwoordiging in het 
AB door wethouder S.J.A. van der Veek
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Raadsrapporteu
rs

M. Sanders en M. Mulder

Financieel 
belang

De bijdrage 2020 betreft:
· Algemeen € 859.180
· 0-4 jarigen en adolescenten € 633.723
· OGGZ € 67.025
· Huisvesting JGZ € 100.009
· Veilig Thuis € 488.181

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

2.148 221 1.600 1.877 15.448 16.875
Bedragen x € 1.000

Risico's Jaarlijks worden financiële risico’s ingeschat naar mogelijke omvang en 
de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend 
en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende 
financiële risico’s zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het 
weerstandsvermogen: 
1. Minder opbrengsten maatwerk/aanvullende producten  
    jeugdgezondheidzorg door beleidskeuzes bij gemeenten 
2. Minder opbrengsten forensische geneeskunde door aanbestedingen
    Politie en Justitie en sluitingen locaties 
3. Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen
    Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen,
    worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is,
    beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De wegvallende
    dekking van de overhead is echter een ingewikkelder vraagstuk.

Zienswijze De gemeente heeft een zienswijze over de begroting 2020 afgegeven 
en daarin is opgenomen dat:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020. 
2. Daarbij de GGD te verzoeken: 
             a. om, op basis van een dialoog met de raden, de beoogde
                 resultaten en maatschappelijk effecten als bijlage toe te
                 voegen aan de begroting 2020, voor aanvang van het
                 begrotingsjaar. 
             b. Een overzicht van alle plustaken per gemeente als bijlage
                toe te voegen, met ingang van eerstvolgende (wijziging van
                de)begroting.

Beleids- 
voornemens

Het jaar 2020 heeft grotendeels in het kader gestaan van de 
bestrijding van de COVID- 19- pandemie.
De verwachting is dat dit ook voor het kom ende jaar gaat gelden. De 
COVID- 19- pandemie heeft organisatorisch en financieel een grote 
impact op de GGD: vanaf april zijn in het werkgebied 7 testlocaties tot 
stand gekomen en bestond het Corona Team  (testen, bron- en 
contactonderzoek) eind 2020 uit maar liefst 293 fte. Dit aantal groeit 
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nog steeds om dat vanaf 2021 ook gestart is met vaccinaties. De 
meerkosten voor COVID- 19 krijgt de GGD volledig vergoed door het 
Ministerie van
VWS. De reguliere medewerkers van de GGD zijn echter onverminderd 
doorgegaan met hun werkzaamheden. Werkzaamheden die anders 
waren dan normaal, vanwege hun inzet bij het crisisteam  of om dat 
de 
dienstverlening was aangepast voor de afdeling/ het programma 
waarvoor medewerkers werkzaam  zijn.

Financiële afspraken Covid-19
In het Bestuurlijk Overleg tussen VWS, VNG en GGD GHOR Nederland 
van 14 juli 2020 zijn bestuurlijke en financiële afspraken gemaakt over 
de bekostiging van de Covid-19 maatregelen.
In opdracht van de VNG, in afstemming met GGD GHOR Nederland, 
heeft AEF, bureau voor maatschappelijke vraagstukken, onderzoek 
gedaan naar een indicatie van de gerealiseerde kosten (tot en met 
mei 2020) en een raming gegeven van de kosten van 1 juni tot en met 
eind 2020. Daarbij is gekeken naar de extra kosten die GGD 'en en 
veiligheidsregio's hebben gemaakt in kader van de COVID-19 
pandemie.
Afgesproken is dat GGD 'en en Veiligheidsregio's via de Voorzitter van 
de Veiligheidsregio een voorlopige opgave indienen van de 
meerkosten tot en met juni én een raming van de meerkosten voor de 
periode juli tot en met december, conform de definities uit het AEF-
rapport. Het betreft hier een administratieve handeling voor de 
voorzitters; het bestuur van de GGD is zelf inhoudelijk 
verantwoordelijk voor hun aanvragen.
Tevens kunnen GGD ’en een voorschot aanvragen ter hoogte van de 
meerkosten tot en met juni. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
afgestemd format. In het format wordt onderscheid gemaakt naar de 
volgende posten:
• Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan 
Corona-
    activiteiten zijn toe te wijzen (bron- en contactonderzoek, 
    bemonstering, etc.)
• Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken
   (bijvoorbeeld voor uitgestelde dienstverlening die moet worden
    ingehaald en leidt tot externe inhuur)
• Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen 
van
   inkomsten uit reizigersvaccinaties)
• Minder uitgaven: Kosten die GGD ’en minder hebben gemaakt voor
    reguliere dienstverlening die later niet wordt ingehaald 
(bijvoorbeeld
    de inkoop van vaccins)
Daarna wordt er maandelijks een opgave van de voorlopige kosten 
ingediend via dezelfde lijn, waarna VWS een aanvullend voorschot 
betaalbaar stelt aan de GGD'en. Afgesproken is dat GGD 'en alle 
meerkosten apart in hun financiële administratie registreren.
Na het afsluiten van het boekjaar dienen de GGD 'en uiterlijk voor 1 
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september 2021 (en/of van het volgende jaren steeds voor 1 
september) de einddeclaratie in via de voorzitter van de 
veiligheidsregio.
Bij deze einddeclaratie wordt de goedgekeurde jaarrekening inclusief 
de accountantsverklaring van de huisaccountant van de GGD gevoegd 
bij de einddeclaratie.

De veranderingen in de samenleving maken dat de GGD ook 
verandert. Daarom heeft de GGD de volgende speerpunten benoemd: 

Programma Jeugd
Het programma Jeugd stond mede door COVID- 19 in het teken van de 
digitalisering van de
contactmomenten met ouders, kinderen en het onderwijs. De 
activiteiten op het consultatiebureau en de uitvoering van het  
Rijksvaccinatieprogramma gingen aangepast door.

Programma Infectieziektebestrijding
Doordat het reizen werd afgeraden naar de meeste landen, bleef het 
spreekuuraanbod laag. De spreekuren werden vooral gevuld m et 
herhaalafspraken. De werkzaam heden van het team seksuele 
gezondheid zijn medio maart afgeschaald naar louter
spoedzorg. Ook de contactonderzoeken TBC, 1e screening en en de 
patiëntenzorg zijn tijdens de corona crisis doorgegaan. Vanaf begin 
juni werd weer gestart m et BCG- vaccinatie en vervolg screening en 
asielzoekers/
 immigranten.

Programma Kwetsbare burger
De activiteiten van de teams Vangnet & Advies en (V&A) en de Brede 
Centrale Toegang zijn zo veel mogelijk voortgezet met inachtneming 
van de richtlijnen van het RIVM. In het afgelopen jaar is V&A geregeld 
benaderd door melders die zich zorgen maakten over mensen die zij 
zagen afglijden, om dat andere instanties fysieke contacten met hun 
cliënten voor een groot deel hadden afgeschaald.
De forensisch artsen van de GGD zijn getraind om  op verzoek van de 
politie bemonstering van verdachten uit te voeren en om  hen te 
testen op COVID- 19. Met behulp van een noodprocedure is bestaande 
wetgeving aangepast, zodat verdachten getest konden worden.

Veilig Thuis
De verwachte toename van adviezen en meldingen ten gevolge van 
de corona maatregelen en toenemende spanningen thuis is 
uitgebleven. In Noord-Holland-Noord is het aantal meldingen in 2020 
nauwelijks gestegen (+2%) ten opzichte van het jaar ervoor. Het 
aantal adviezen nam met 6% toe, onder andere door de chatfunctie 
die ontwikkeld is tijdens de eerste lockdown. Veilig thuis ontving meer 
advies vragen en meldingen van niet-professionals (door gezin, buren, 
familie, vrienden)en minder van politie.
Er was in 2020 een lichte verschuiving zichtbaar in de aard van de 
adviesaanvragen en meldingen. Veilig Thuis ontving in de eerste 
lockdown bijvoorbeeld meer meldingen over kinderen waarmee de
school geen contact kon krijgen. Bij de politie meldingen zag Veilig 
Thuis dat, door de oplopende spanningen, er in verhouding meer 
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sprake was van fysiek geweld.

Programma Onderzoek, Beleid & Preventie
De GGD en het RIVM houden door middel van surveillance zicht op de 
verspreiding van COVID- 19 in Nederland en Noord- Holland- Noord. Er 
zijn in april, juni en november panelonderzoeken naar de beleving van 
de Corona crisis uitgevoerd.

Kengetallen Financiële kengetallen:
Netto schuldquote 0,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 0,5%
Solvabiliteitsratio 10%
Structurele exploitatieruimte -1,2%

Voor andere kengetallen willen wij u 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

Omgevingsdienst 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.

Vestigingsplaat
s

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 
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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. Voor 
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 OD NHN door 
de provincie Noord-Holland Noord is het aantal stemmen van de 
provincie Noord-Holland toegenomen. Voor het jaar 2020 is de 
stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het Algemeen 
bestuur als volgt verdeeld:
- Regio Kop van Noord-Holland 21 stemmen
- Regio West-Friesland 22 stemmen
- Regio Alkmaar 27 stemmen
- Provincie Noord-Holland 30 stemmen

Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 48 
van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. 
Vertegenwoordiging in het AB door wethouder H. Heddes.

Binnen het totaal van de 21 stemmen van de Kop van Noord-Holland 
heeft de gemeente Schagen er 5. Dit zijn er minder dan voorgaande 
jaren, wat te maken heeft met de terugname van taken.

Raadsrapporteu
rs

 B. Glashouwer, A. Groot en J. Kröger

Financieel 
belang

Op de begroting 2020 heeft de OD NHN een indexering van 2,92 % 
toegepast. Voor de VTH-plustaken zijn zowel de baten als de lasten 
met 2,86 % geïndexeerd. 

Het lumpsum bedrag aan de OD van ca. 8,5 ton bevat ook een klein 
deel voor projecten.

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

855 2.797 3.142 5.766 0 0
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 € 330.000,-. De stand van de 
Algemene Reserve bedraagt na toevoeging van het rekeningresultaat 
over 2020 € 321.489. Dit betekent dat het verschil van € 8.511,- als 
risico bij de deelnemers ligt. Voor Schagen komt dit uit op €368,- 
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Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2020 is met de vier gemeenten in de 
Kop van Noord-Holland tot stand gekomen. Schagen heeft een aparte 
zienswijze ingediend ten aanzien van de taakvermindering (hieronder 
punt 5). In de raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft u besloten om 
de volgende zienswijzen in te dienen:

6. De OD geeft aan nog onvoldoende zicht op de diverse wensen 
te hebben ten aanzien van grote ontwikkelingen als de 
Omgevingswet en de financieringswijze en dat verdere 
invulling zal worden geven door begrotingswijzigingen. Dit 
heeft niet onze voorkeur.

7. Het is belangrijk dat de pilot outputfinanciering dit jaar van 
start gaat zodat de bestuurlijke keuze voor de 
financieringsvorm geen vertraging oploopt en de discussie 
hierover in het AB gevoerd kan worden;

8. De motivering voor afwijking van de FUGR regels met 
betrekking tot de indexering vinden wij tekort schieten;

9. De weerstandscapaciteit is waarschijnlijk hoger dan uit de 
begroting blijkt.

10. De taakterugname van Schagen is ten onrechte niet 
geïndexeerd.

Wat heeft de RUD er mee gedaan?
6. Het Dagelijks Bestuur heeft een aantal projecten uitgewerkt en 

het projectvoorstel ter kennis gebracht aan het AB. Er zijn geen 
begrotingswijzigingen voorgelegd die zien op de grote 
beleidsontwikkelingen.

7. De OD is gestart met de pilot. Tussentijdse rapportages 
ontbreken vooralsnog. 

8. De indexering is niet overgenomen door het AB met een 
toelichting op de afwijking.

9. De OD heeft een overzicht gegeven van de reservepositie.
10. De taakterugname is alsnog geïndexeerd hetgeen geleid heeft 

tot een lagere lumpsum.

Beleids- 
voornemens

De doelstellingen in de begroting 2020 zijn concreet en voorzien van 
indicatoren voor het behalen van het resultaat. Ze zijn gericht op 
kwaliteit van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde 
termijnen. 

Kengetallen Kengetallen financiële positie

· Solvabiliteitsratio                          37,91
· Netto schuldquote                     -22,96
· Structurele exploitatieruimte      10,82

Toelichting Kerngetallen financieel:
Netto schuldquote
Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote 
<90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie. De OD 
NHN heeft zelfs een negatief percentage. Dit wordt veroorzaakt door 
dat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden.
Solvabiliteitsratio
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekend dat de 
organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om 
aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage 
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tussen de 20 en 50% valt de OD NHN in de neutrale categorie. Door 
het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen en is het 
percentage hoger dan begroot.
Structurele exploitatieruimte
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage boven de 0% 
valt in de categorie die het minst risicovol is. De OD heeft voldoende 
structurele baten om de structurele lasten te dekken.

Doelrealisatie In de begroting zijn de ontwikkelingen binnen de taakuitvoering 2020 
benoemd. Het behalen van de doelstellingen heeft te lijden gehad 
onder de coronapandemie. De vernieuwing van de automatisering ligt 
weliswaar achter op de oorspronkelijke planning, maar financieel blijft 
men vooralsnog binnen hetgeen was begroot. 
In 2020 zijn ten gevolge van de taakvermindering de niet-basistaken 
milieu door Schagen zelf uitgevoerd. Door een combinatie te maken 
met de voorbereiding op de Omgevingswet zijn milieucursussen 
gecombineerd met Omgevingswetopleidingen. Dit heeft tot een 
besparing geleid in de opleiding van het eigen personeel. Daarnaast is 
met de invulling vacatures parate kennis van milieu in huis gehaald. 
Door de coronasituatie is lage prioriteit gegeven aan toezicht en 
handhaving op milieugebied. Dat betekent dat de er dit jaar flink 
minder is uitgegeven aan milieutaken. Een deel hiervan is eenmalig.  
  

Webadres www.odnhn.nl

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.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Den Helder, 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  heeft op basis van het aantal 
inwoners van de gemeente, die 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 burgemeester M.J.P 
van Kampen.

Raadsrapporteu B. Glashouwer en M. Struijf
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Financieel 
belang

De bijdrage voor 2020 komt voor de gemeente Schagen uit op € 4,49 
per inwoner. Naast de bijdrage hebben wij in 2020 ook een bedrag van 
bijna € 9.000,- ontvangen vanuit de resultaatbestemming 2019. Dit 
bedrag is niet in onderstaande tabel verwerkt.

Ten opzichte van 2019 ging onze bijdrage met € 3 duizend omhoog. 
Dit was met name het gevolg van de jaarlijkse indexatie.

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

209 134 439 422 0 0
Bedragen x € 1.000

Risico's In totaal bedraagt het risico € 100 duizend. Het beschikbare 
weerstandsvermogen bedraagt € 272 duizend. De risico's kunnen 
daarmee volledig worden opgevangen binnen de eigen middelen.

Zienswijze De raad heeft voor de begroting 2020 de volgende zienswijzen 
kenbaar gemaakt.

De raad heeft voor de begroting 2020 geen zienswijzen ingediend

Beleids- 
voornemens

Met diverse gemeenten en hun leveranciers van softwareoplossingen 
is gewerkt aan de voorbereiding voor de aansluiting op het e-depot.
Inmiddels zijn er ook al een aantal digitale fotocollecties opgenomen 
in het e-depot. Deze foto’s zijn via de beeldbank raadpleegbaar.

Het jaar 2020 was het eerste jaar waarin via ‘digitaliseren op verzoek’ 
de bezoeker de mogelijkheid had om vanuit huis gratis een archiefstuk 
te laten scannen. In het begin was het aantal archieven waaruit 
aangevraagd kon worden beperkt, in de loop van het jaar is dat 
uitgebreid. Zeker in verband met de sluiting als gevolg van Corona 
was dit een service die zeer op prijs werd gesteld. Op deze manier 
wordt in de geest van de Wet open overheid (WOO) en de Wet 
hergebruik overheidsinformatie (Who) de openbaarheid en 
raadpleegbaarheid van stukken optimaal, ook op afstand. 

In 2020 is een nieuw inspectiebeleid geformuleerd, waarbij de 
inspecties niet alleen breder (dus niet alleen beperkt tot de 
belangrijkste informatiesystemen, maar organisatiebreed), maar ook 
dieper (niet alleen een check op de procedures maar ook een check 
op de navolging van de vastgestelde interne regels) uitgevoerd zullen 
worden.

Op basis van de KPI's is verslag uitgebracht aan colleges van B&W van 
bijna alle aangesloten gemeenten (incl. de GR’en GGD en VR) en op 
basis van deze rapporten is een benchmark samengesteld, die is 
verspreid onder alle aangesloten gemeenten.

In het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven 
heeft het Team Archiefinspectie de ontwikkelingen gevolgd bij 
Schagen. Waar nodig zijn kaders gesteld en is advies gegeven.
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Kengetallen · Inwoners (1-1-2019; de basis voor de berekening) 444.021
Apparaatskosten 1.332.984
Apparaatskosten per inwoner 2,99

· Formatie (exclusief inhuur) 16,29
Formatie per 1.000 inwoners 0,037

· Bezetting (exclusief inhuur) 16,03
Bezetting per 1.000 inwoners 0,036

· Kosten inhuur derden 119,254
Loonsom (exclusief overige personeelslasten) 1.278,258
Externe inhuur in % van loonsom + kosten inhuur derden 
9,3%

· Overheadlasten 450.964
Totale lasten 2.597.923
Overhead in % van totale lasten 17.36%

Overige financiële kengetallen
· Netto Schuldquote -12,3%
· Solvabiliteitsratio 31,4%
· Structurele exploitatieruimte 2,5%

Toelichting financiële kengetallen
Netto schuldquote
Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte 
van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten 
en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote 
hoe beter.

Solvabiliteit
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Regionaal Archief in 
staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, 
hoe beter.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. 
Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de 
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Doelrealisatie Deze gemeenschappelijke regeling faciliteert draagt actief bij aan de 
instandhouding van: culturele activiteiten, erfgoed en evenementen.

Webadres www.regionaalarchiefalkmaar.nl

Archeologie West-Friesland
Openbaar 
belang (doel)

De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente met 
betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. 
Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit.
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Vestigingsplaat
s

Hoorn

Deelnemers Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, 
Stede Broec, Texel en Schagen.

Structuur Het betreft een gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 8 lid 
3 Wet gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Hoorn als 
centrumgemeente fungeert.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

Er is sprake van een lichte vorm van samenwerking, waar delegeren 
en mandateren niet aan de orde zijn.

Raadsrapporteu
rs

Deze zijn niet benoemd.

Financieel 
belang

Bijdrage 
2020

Prognose 
resultaat

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2020)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2020)

50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bedragen x € 1.000

Risico's De financiële verplichting geldt voor in ieder geval twee kalenderjaren 
en ook de opzegtermijn is twee kalenderjaren vanwege de maximale 
aanleveringstermijn voor rapporten over archeologisch onderzoek.

Zienswijze Gelet op de lichte vorm van deze gemeenschappelijke regeling zijn 
het geven van zienswijzen op de begroting niet van toepassing.

Beleids- 
voornemens

Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de archeologische- maar ook 
de cultuurhistorische waarden meegenomen door Archeologie West-
Friesland. Hierdoor ontstaat een beter advies en kan voorkomen 
worden dat archeologische waarden worden aangetast of verloren 
gaan. 

Kengetallen n.v.t.

Doelrealisatie
We willen onze inwoners op een efficiënte manier helpen waarmee we 
dasdfasdf asdfad

Webadres

willen voorkomen dat "onnodig onderzoek wordt uitgevoerd. Voor het 
jaar 2020 Is voor de gemeente Schagen het volgende gedaan:

In 2020 heeft Archeologie West-Friesland) extra werk voor ons 
verricht. Dit had te maken met een toename van het aantal 
bouwinitiatieven. Ook zijn werkzaamheden m.b.t. de Omgevingsvisie 
en bestemmingsplannen voor ons verricht.

www.archeologiewestfriesland.nl/
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Overige verbonden partijen

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.

Vestigingsplaat
s

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. In 2020 is dividend 
ontvangen voor een bedrag van € 24.974

Bijdrage 2020 25
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

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. 
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Vestigingsplaat
s

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 2020 0
Bedrag x € 1.000

Dit jaar was het laatste jaar dat de NV Houdstermaatschappij GKNH dividend heeft 
uitgekeerd. De Houdstermaatschappij is geliquideerd en overgegaan naar Liander. Dit 
jaar is nog een dividend ontvangen van € 147.768.
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

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.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers 46 gemeenten en 6 waterschappen

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur en stakeholders 
(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 2,4%
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Financieel 
belang

Er is geen informatie beschikbaar voor het jaar 2020. De laatste 
bekende gegevens komen uit het jaarverslag 2019. Uit dit verslag 
blijkt het eigen vermogen per 31-12-2019 € 126 miljoen te bedragen. 

Bijdrage 2020 5.265
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 De doelen van de HVC zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor de 
aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, 
afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie.
Streven naar de landelijke doelstelling van 75% gescheiden 
inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. Bijdragen 
aan het realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 
voor gemeenten en waterschappen. En de bedrijfsvoering 
verduurzamen, zoveel mogelijk en daarnaast investeren in innovatie 
projecten, bieden een van een veilige werkomgeving en staan voor 
transparante
communicatie met onze belanghebbenden. Ter ondersteuning van de 
bovengenoemde doelen heeft de gemeente Schagen een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 15 
jaar.

Webadres www.hvcgroep.nl

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Openbaar 
belang (doel)

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is opgericht om 
het innovatieve vermogen en de ruimtelijk omstandigheden van regio 
Noord-Holland Noord optimaal te benutten. Samen met de 
aandeelhouders en partners worden de kansen in de regio opgepakt.. 
ONHN creëert samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs de 
gezonde voedingsbodem voor een succesvolle regio nu en in de 
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toekomst. Het gaat daarbij om de concurrentiekracht van de regio 
duurzaam te versterken. Hierdoor ontstaat groei van 
werkgelegenheid. Het gevolg hierin is onder andere een vitaler 
platteland, bloeiende kernen en steden en daardoor meer regionale 
welvaart. Dit doen we door de maatschappelijke vraagstukken zoals 
op het gebied van voeding, vrije tijd en energie te vertalen in 
economische kansen. Dit betekent goed oog hebben en houden voor 
markt-, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de 
impact hiervan voor onze regionale speerpuntclusters agri & food, 
energie & water (maritiem) en toerisme & recreatie en de mogelijke 
cross-overs tussen deze speerpuntclusters.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een 
uitvoeringsorganisatie van 18 gemeenten in Noord-Holland Noord en 
Provincie Noord-Holland.

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur, aandeelhouders en 
stakeholders.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

                                                            # Aandelen  % 
Aandelen
de Provincie                                                   26.460        49%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
West-Friesland, gezamenlijk                           9.180         17%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
Alkmaar, gezamenlijk                                      9.180         
17%    
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
Kop van Noord-Holland, gezamenlijk             9.180         17%

Binnen de regio Kop van Noord-Holland is de verdeling 3:3:3:1 
(Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel) gehanteerd waarbij het 
totaal aantal
 aandelen voor Schagen 2.754 bedraagt.

Financieel 
belang

Er is een Aandeelhoudersovereenkomst en 
Dienstverleningsovereenkomst voor periode 2018-2025. Jaarlijkse 
financiële bijdrage, voor de gemeente Schagen wordt de bijdrage 
geraamd op € 109 duizend exclusief BTW inclusief de bijdrage voor 
Greenport.

Bijdrage 2020 109
Bedrag x € 1.000

Risico's Zoals afgesproken in de Aandeelhoudersovereenkomst en de 
Dienstverleningsovereenkomst tussen partijen zal in 2021 een 
tussentijdse evaluatie van de samenwerking plaatsvinden. Op basis 
van de resultaten van de evaluatie wordt gekeken naar de wijze van 
continuering van de samenwerking. Dit kan financiële consequenties 
met zich meebrengen.
NB. De Vastgoed- en participatieactiviteiten zijn de afgelopen jaren op 
een verantwoorde wijze afgebouwd. Verantwoord wil zeggen dat de 
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continuïteit van de N.V. niet in het geding is.

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

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.

Vestigingsplaat
s

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 2020 0
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
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Paragraaf grondbeleid
Inleiding
In de paragraaf grondbeleid wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde 
grondbeleid, de financiële voortgang van alle bouwgrond in exploitatie 
('grondexploitaties') en de bijbehorende reserves en voorzieningen. 

Nota Grondbeleid 2017
In april 2017 is de nota Grondbeleid 2017 door de raad vastgesteld. Wij kunnen op een 
actieve of faciliterende wijze grondbeleid voeren of mengvormen daarvan via specifieke 
samenwerkingsvormen. Per project beoordelen wij welk type grondbeleid het beste 
geschikt is voor een bepaalde beleidsdoelstelling. 

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf geen grondexploitaties voert 
maar dit overlaat aan private ontwikkelaars. De gemeente 'faciliteert' deze 
grondexploitaties door te investeren in plankosten, zoals het maken van een nieuw 
bestemmingsplan, het treffen van voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen 
van nutsvoorzieningen, welke kosten vervolgens zullen worden verhaald op betrokkenen 
via anterieure overeenkomsten.

Gemeentelijke grondexploitaties zijn een uiting van actief grondbeleid. Gronden kunnen 
pas als grondexploitatie worden verantwoord als er voor deze gronden een door de raad 
vastgestelde grondexploitatie is geopend. Na vaststelling worden de grondexploitaties 
jaarlijks geactualiseerd via de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De MPG dient 
als input voor de begroting.

Ontwikkeling grondexploitatieportefeuille 
Via het MPG 2020 is voorgesteld om een zestal grondexploitaties af te sluiten: Schagen 
Beethovenlaan, Nes Noord, Haulo, ’t Zand Noord, Tuitjenhorn de Dijken en Burgerbrug 
Brede School (als optie). Dat is nu bij jaarrekening verwerkt.  Er zijn in 2020 geen 
grondexploitaties vastgesteld. De grondexploitatieportefeuille omvat nog 7 
grondexploitaties.

Onderbouwing winstneming
De winstneming komt ten gunste aan de reserve grondexploitaties (zie ook: 'ontwikkeling 
reserve grondexploitatie'). Voor de tussentijdse winstneming geldt de 'percentage of 
completion' methode (POC); oftewel de mate waarin kosten en opbrengsten zijn 
gerealiseerd. Bij de bepaling van de winstneming is vanuit het voorzichtigheidsprincipe 
rekening gehouden met projectspecifieke risico's, zoals deze zijn verwoord in de MPG 
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2020. De marktrisico's zoals genoemd in de MPG 2020 zijn conform BBV niet 
meegenomen in de bepaling van de winstneming.

Raming baten en lasten lopende exploitaties

Toelichting
In de MPG 2020 is een te verwachten nadelig resultaat gepresenteerd van ca. € 2,06 
miljoen (inclusief begrote winstnemingen). Op basis van de voortgang in 2020 is er geen 
reden om het totale resultaat bij te stellen, met uitzondering van het nadelig effect van 
het resultaat Lagedijk, waarvoor een extra verliesvoorziening wordt getroffen van ca. € 
138.000 en het afsluiten van Burgerbrug Brede School (ca. € 61.000 nadelig effect op het 
totale resultaat). Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is vervolgens aanvullend een 
verliesvoorziening gevormd voor Makado van€ 1.487.243,-. In de MPG 2021 worden alle 
grondexploitatiebegrotingen geactualiseerd. Van bovenstaande grondexploitaties wordt 
in deze paragraaf achtereenvolgens de ontwikkeling op winstneming, boekwaarde en 
voorzieningen en reserves weergegeven. 

Ontwikkeling boekwaarde 
De boekwaarde - de som van gerealiseerde kosten en opbrengsten -  is in 2020 per saldo 
met € 0,62 miljoen afgenomen. Per 31-12-2020 bedraagt de bruto boekwaarde van de 
bouwgronden in exploitatie € 7,59 miljoen. 
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Toelichting
De bruto boekwaarde van € 7,59 miljoen heeft hoofdzakelijk betrekking op de 
grondexploitatie Lagedijk (€ 6,45 miljoen). De gerealiseerde kosten zijn vooral afkomstig 
vanuit de revitalisering van het bestaande bedrijventerrein Lagedijk. Door middel van de 
uitgifte van gronden op De Lus wordt de boekwaarde op termijn weer lager. Voor het deel 
dat naar verwachting niet kan worden goedgemaakt is een verliesvoorziening getroffen 
(zie ook: onderdeel 'ontwikkeling voorziening').

Ontwikkeling voorzieningen grondexploitaties
Voorzieningen worden getroffen bij een te verwachten nadelig resultaat van de 
grondexploitatie. Dit is alleen het geval bij grondexploitatie Lagedijk en Makado.

De verliesvoorziening bedraagt per 31-12-2020 € 4,02 miljoen. 

Toelichting
Conform de systematiek zoals verwoord in het MPG 2020 wordt een verliesvoorziening 
getroffen voor het verschil in begrote en daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten 
Lagedijk.  Voor 2020 was een begroting opgenomen van ca. € 651.000 aan te verwachten 
opbrengsten. De daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten bedragen ca. € 513.000. Dit 
leidt tot het ophogen van de bestaande voorziening met € 137.517 voor Lagedijk.

Bij de start van Makado heeft de raad besloten het tekort ten laste te brengen van de 
reserve maatschappelijk nut / riolering. Op grond van de huidige BBV regels moet een 
tekort op een grondexploitatie echter via een voorziening lopen. Dit betekent dat wij de 
geraamde bijdrage van € 1.487.243,- hebben toegevoegd aan de voorziening. Het betreft 
overigens een administratieve overboeking die zich beperkt tot een balansmutatie.

Ontwikkeling reserve grondexploitatie
Met de reserve grondexploitatie dekken wij de risico's af op de huidige grondexploitaties, 
inclusief de risico's van afwaarderingen en vennootschapsbelasting. Ook is de reserve 
bedoeld om kosten in de initiatieffase te financieren en kunnen we investeringen doen die 
voortkomen uit kernenbeleid en participatietrajecten. De reserve wordt gevuld door 
(tussentijdse) winstnemingen van grondexploitaties, vrijvallende voorzieningen en uit de 
verkoop van tafelzilver (na het behalen van de doelstelling).

Via de MPG wordt jaarlijks bekeken of de reserve grondexploitatie meerjarig van 
voldoende omvang is om het risicoprofiel van grondexploitaties kan af te kunnen dekken. 

158



Bij bepaling van het risicoprofiel wordt onder meer een analyse gemaakt van de project 
specifieke risico's en marktrisico's.

Toelichting
De reserve grondexploitatie is in 2020 per saldo toegenomen met € 0,68 miljoen tot € 
7,67 miljoen. Er zijn voor € 1,05 miljoen aan winstnemingen doorgevoerd en vindt een 
dotatie van € 0,567 miljoen plaats vanuit de 'tweede doelstelling tafelzilver'.  Er worden 
voor € 0,93 miljoen aan onttrekkingen voorgesteld. De grootste onttrekking betreft de 
afwaardering van boekwaarde gronden conform raadsvoorstel MPG 2020 van € 0,53 
miljoen. 
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Ontwikkeling Tafelzilver
De netto winst uit het verkoop van gemeentelijke vastgoed komt ten gunste van de 
'tweede doelstelling tafelzilver'.  Dit zal gefaseerd worden toegevoegd aan de reserve 
grondexploitatie omdat hier ook uit wordt geleend. De doelstelling bedraagt € 1,225 
miljoen. De stand tafelzilver is € 1,312 miljoen per 31-12-2020. De doelstelling tafelzilver 
is hiermee behaald.

Toelichting
In 2019 is reeds € 0,745 miljoen toegevoegd aan de tweede doelstelling tafelzilver vanuit 
de netto verkoopopbrengsten. In 2020 is voor € 0,566 miljoen aan netto 
verkoopopbrengsten gerealiseerd. De verkoopopbrengsten 2020 hebben onder andere 
betrekking op gronden Torenvenplein, gronden Buiskoolstraat/Stationstraat en gronden 
aan de Dergmeerweg, Zeeweg en Grote Sloot.   

Vennootschapsbelasting
Sinds 1 januari 2016 bestaat de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht 
overheidsondernemingen (vpb). We zijn hiermee vpb-plichtig geworden als wij een 
onderneming drijven. In 2017 heeft een quickscan plaatsgevonden door een extern 
bureau voor onder andere de grondexploitaties en verkoop vastgoed. Uit dit onderzoek
bleek dat er geen sprake is van een onderneming in de zin van de
Vennootschapsbelasting. In 2020 is deze conclusie nogmaals door een extern bureau
getrokken. De berekening en omstandigheden zijn met de Belastingdienst doorgenomen. 
De Belastingdienst kan ons volgen in onze conclusie dat de grondexploitaties 'niet door  
ondernemerspoort gaan'. Niettemin moeten we jaarlijks toetsen of de opzet (door het 
openen of afsluiten van projecten) in zijn totaliteit verandert.

Grondexploitatiecomplexen in voorbereiding
Op basis van de nota grondbeleid heeft uw raad jaarlijks € 100.000,- aan 
voorbereidingskosten beschikbaar gesteld, om nieuwe grondexploitaties te kunnen 
opstellen. Voor 2018 is eenmalig  € 200 duizend beschikbaar gesteld. In onze reguliere 
begroting houden we rekening met een jaarlijkse onttrekking van € 100.000,- ten laste 
van de reserve grondexploitatie. Deze onttrekking vindt echter alleen plaats indien een 
bepaalde ontwikkeling mogelijk niet leidt tot een grondexploitatie. Dit risico is 
opgenomen in de prognose van de reserve grondexploitatie in de MPG.
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Toelichting
Tot 31-12-2020 is op onderstaande projecten voor € 287.000 aan voorbereidingskosten 
geboekt op het onderhandenwerk. Indien een project niet leidt tot een grondexploitatie 
worden deze kosten afgeboekt ten laste van de reserve grondexploitatie. De ramingen 
betreffen grotendeels grove inschattingen van de totale voorbereidingskosten tot aan het 
moment van bestuurlijke vaststelling van de grondexploitatie. 
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 Paragraaf Covid-19

2020 was met recht een bijzonder jaar, waarin van ons allemaal veel is gevraagd. Een 
jaar dat in het teken stond van corona. Waarin onze aandacht voornamelijk lag bij het 
ondersteunen van inwoners, ondernemers, verenigingen, culturele instellingen en 
ketenpartners. 

We hebben ons ingespannen om de gevolgen van deze periode zo klein mogelijk te 
houden. Onder andere door het gemeentelijk noodpakket van voorzieningen, maar ook 
door onze eigen dienstverlening zo goed mogelijk te laten doorgaan en projecten te 
blijven oppakken. Ook daarmee wilden we inwoners en ondernemers maximaal 
ondersteunen. En natuurlijk; het openbare leven stond stil en daarmee ook onze kosten 
daaraan. 

Tegelijk vielen de incidentele compensaties vanuit het Rijk heel erg mee. Daarbij is wel 
de ervaring dat het verloop van de effecten van corona en de genomen maatregelen 
behoorlijk grillig en onvoorspelbaar zijn. 

Gevolg is dat daardoor de verwachte kosten en ontvangen compensaties op individuele 
maatregelen enorm schommelen maar op het geheel elkaar gelukkig behoorlijk blijken op 
te heffen op een klein gedeelte na. Hierdoor hebben we voor 2020 het uit eigen middelen 
bij te dragen aandeel kunnen beperken tot € 171.641.

Bij deze jaarstukken is een memo toegevoegd waarin een toelichting is gegeven op 
financiële effecten van de corona voor de gemeente Schagen.

FINANCIEEL OVERZICHT
 

Onderstaand is het overzicht opgenomen met de financiële effecten van de eerste coronamaatregelen in 

Schagen. Met betrekking tot deze effecten willen we de volgende toelichting meegeven:

·              de stand per 1 oktober betreft de prognose van 1 oktober 2020 van de werkelijke kosten op 31 december 

2020

·              de doorkijk naar eind 2020 betreft een bijstelling van de prognose van 1 oktober met daarin 

verdisconteerd de mogelijke effecten van de nieuwe en aangescherpte landelijke maatregelen van eind 

september en begin oktober

·              als er bij maatregelen (deels) geen bedragen zijn opgenomen wil dat zeggen dat we ook (deels) geen 

financiële effecten verwachten

·              de cijfers bij bruto 31-12-2020, bij (rijks)compensatie 31-12-2020 en bij netto 31-12-2020 betreffen de 

feitelijke gerealiseerde cijfers per 31-12-2020 en zijn als zodanig in de jaarrekening verwerkt bij de 

betreffende doelstellingen, resultaten en producten
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 Dekking 

Specifieke 

Rijksregelin

g

Dekking 

Regulier

Budget

Realisatie 2020

Begroot

20 mei 

2020

(max. 

scenario)

Stand 

per 1 

oktober

Doorkijk 

naar 

eind 

2020

Bruto 

31-12-

2020

(Rijks)co

m-

pensatie 

31-12-

2020

Netto

31-12-

2020

Door de raad besloten 

maatregelen:

1.

1

Zoektermijn Buig
31.000 -31.000

1.

2

Subsidies Subsidies
19.000 -19.000

1.

3

Huren en pachten
490.000 53.082 275.000 305.378 25.695 279.683

1.

4

VVE/peuteropvang Regeling 

vergoeding 

ouderbijdrag

e

5.595 6.000 8.415 81.000 -72.585

1.

5

Evenementen
50.000 30.000 50.000 10.416 10.416

1.

6

TOZO TOZO
4.372.309 5.250.000 5.378.726 5.378.726

1.

7

Stelpost cultuur en 

sport
100.000 80.000 100.000 253.513 349.596 -96.083

1.

8

Rechtmatigheid Zorg 

Jeugd en 

Wmo, LLV 

en 

Subsidies

Door het college 

genomen maatregelen:

2.

1

Marktgelden
30.000 13.000 13.000 26.058 26.058

2.

2

Uitstel forensen- en 

toeristenbelasting 

2019-2020

PM

PM 19.300 38.600

2.

3

Uitstel en geen 

aanmaning, etc.

PM
PM

2.

4

BIZ-bijdrage 0
0 27.500 27.500 27.500 27.500

2.

5

Zorg jeugd, Wmo en 

doelgroepenvervoer

Zorg 

Jeugd en 

Wmo

PM 367.600 204.000 163.600

2.

6

Leerlingenvervoer LLV
PM 44.875 44.875

Autonome 

ontwikkelingen:

3.

1

Meer afval
410.000 170.000 200.000 191.000 191.000
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3.

2

Pachten kermis
71.000 66.000 66.000 70.971 70.971

3.

3

Schagen Actief PM
PM 306.911 306.911 306.911 306.911

3.

4

OZB, afval en riool 

(per 1%)
208.000 100.000 100.000 103.293 103.293

3.

5

forensenbelasting 

2020-2021

0
0

3.

6

Toeristenbelasting 

2020-2021
1.444.000 353.000 353.000 0 353.000 -353.000

3.

7

Precariobelasting
103.000 31.000 31.000 65.233 39.000 26.233

Maatregelen die geen 

besluitvorming vergen:

4.

1

Bouwvergunningen
n.v.t.

4.

2

Hulploket
n.v.t.

4.

3

Snel afhandelen van 

facturen
n.v.t.

Overige 

aandachtspunten c.q. 

keuzes:

5.

1

GGD en 

Veiligheidsregio
PM PM PM

5.

2

Provincie

5.

3

Campergeld, etc.

5.

4

Openbare ruimte

Maatregelen 

aanvullend op 

raadbesluit 20 mei:

6.

1

Handhaving (BOA’s)
PM 150.000 87.977 131.000 -43.023

6.

2

Crisisteam
PM

6.

3

Extra 

uitvoeringskosten 

corona

51.510 70.000 170.412 84.000 86.412

6.

4

Uitkering personeel
96.000 96.000 96.380 96.380

6.

5

Reiskosten woon-

werk
-114.000 -150.000 -167.000 -167.000

6.

6

Vergoeding 

thuiswerken
18.000 70.000 70.000 70.000

Ontvangen 

Rijkscompensatie niet 

gekoppeld aan lokale 
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maatregel

7.

1

WSW
217.000 -217.000

7.

2

participatie en sociale 

werkbedrijven
120.000 -120.000

7.

3

Gemeentelijk 

schuldenbeleid
25.000 -25.000

7.

4

Bijzondere bijstand
9.000 -9.000

Totaal Uitgaven 2.906.00

0

5.679.20

7

7.053.01

1

7.417.65

8
7.067.017 350.641

Compensatie Rijk 841.000 841.000 1.688.291

Compensatie TOZO 4.372.309 5.250.000 5.378.726

Incidenteel schrappen 

opschalingskorting
179.000 179.000 179.000

Totaal Inkomsten 0 5.392.30

9

6.270.00

0

7.417.65

8
7.246.017 171.641

Saldo -

2.906.00

0

-286.898 -783.011
-

171.641

Onttrekking Algemene 

Reserve 2.906.000
286.898 783.011 171.641

Eindsaldo 0 0 0 0
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Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en 
onvoorzien
Voor de uitwerking van de in de titel opgenomen items wordt verwezen naar de 
jaarrekening.
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Beleidsindicatoren
In onderstaande tabel zijn de verplichte beleidsindicatoren opgenomen. Deze indiactoren 
zijn voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (Bbv)

Verplichte BBV indicatoren
Nr Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Waarde 

jaarrekenin
g 2019

Waarde 
jaarrekening 

2020
1 Bestuur en 

ondersteuning
Formatie Fte per 1.000 

inwoners
Eigen 
gegevens

8,41 Fte 8,58 Fte

2 Bestuur en 
ondersteuning

Bezetting Fte per 1.000 
inwoners

Eigen 
gegevens

8,41 Fte 7,75 Fte

3 Bestuur en 
ondersteuning

Apparaatskosten Kosten per 
inwoner

Eigen 
gegevens

€ 675,- € 696,-

4 Bestuur en 
ondersteuning

Externe inhuur Kosten als % 
van totale 
loonsom + 
totale kosten 
inhuur 
externen

Eigen 
gegevens

13,40% 10,94%

5 Bestuur en 
ondersteuning

Overhead % van totale 
lasten

Eigen 
gegevens

15% 11,60%

6 Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 
10.000 
jongeren

Bureau Halt 103 
schagen 
131 NL 
(WSG 2017)

106 Schagen, 
132 NL (Halt 
2019)

7 Veiligheid Harde kern 
jongeren

Aantal per 
10.000 
inwoners

KLPD Schagen 
0,4, NL 1,3 
(Wsjg 2017)

Vervallen

8 Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 
1.000 
inwoners

CBS 1,1 Schagen 
2,2 NL (wsjg 
2017)

1,3 Schagen, 
2,3 NL (CBS 
2019)

9 Veiligheid Geweldsmisdrijve
n

Aantal per 
1.000 
inwoners

CBS Schagen 
38,5 NL 
51,5 (Wsjg 
2017)

2,8 Schagen, 
4,8 NL (CBS 
2019)

10 Veiligheid Diefstallen uit 
woning

Aantal per 
1.000 
inwoners

CBS Schagen 1,8 
NL 2,9 
(Wsjg 2017)

1,6 Schagen, 
2,3 NL (CBS 
2019)

11 Veiligheid Vernielingen en 
beschadigingen 
(in de openbare 
ruimte)

Aantal per 
1.000 
inwoners

CBS Schagen 
50,9 NL 
62,7 (wsjg 
2017)

6,6 Schagen, 
5,9 NL (CBS 
2019)

12 Verkeer en 
vervoer

Ziekenhuisopnam
e na 
verkeersongeval 
met een 
motorvoertuig

% Vervallen Vervallen
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13 Verkeer en 
vervoer

Overige 
vervoersongevall
en met een 
gewonde fietser

% Vervallen Vervallen

14 Economie Functiemenging % Meerdere 
bronnen

51,0% 
(2017)

51,6% 
Schagen, 
53,2% NL 
(2019)

15 Economie Bruto 
Gemeentelijk 
Product

Verhouding tussen 
verwacht en gemeten 
product

Vervallen Vervallen

16 Economie Vestiging (van 
bedrijven)

Aantal per 
1.000 
inwoners in de 
leeftijd van 15 
t/m 74 jaar

LISA 124,6 
(2017)

160,4 
Schagen, 
151,6 NL (LISA 
2019)

17 Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 
1.000 
leerlingen

DUO 
/Ingrado

Schagen 
0,14 NL 
1,81 (wsjg 
2016)

Schagen 3,4, 
2,4 NL (DUO 
2019)

18 Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 
1000 
leerlingen

DUO 
/Ingrado

Schagen 
30,64 NL 
26,55 (wsjg 
2016)

Schagen 22, 
26 NL (DUO 
2019)

19 Onderwijs Vroegtijdig 
schoolverlaters 
zonder 
startkwalificatie 
(vsv-ers)

% deelnemers 
aan het VO en 
MBO 
onderwijs

DUO 
/Ingrado

Schagen 1,0 
NL 2,1 (wsjg 
2016)

Schagen 1,9%, 
2,0% NL (DUO 
2019)

20 Sport, cultuur 
en recreatie

Niet-sporters % RIVM Schagen 
45,9% NL 
48,7 (wsjg 
2016)

Schagen 
45,9%, 48,7% 
NL (2016)

21 Sociaal 
domein

Ziekenhuisopnam
e na 
verkeersongeval

% ziekenhuisopname na 
verkeersongeval met een 
motorvoertuig

Vervallen Vervallen

22 Sociaal 
domein

Vervoersongevall
en met gewonde 
fietser

% overige 
vervoersongevallen met 
een gewonde fietser

Vervallen Vervallen

23 Sociaal 
domein

Banen Aantal per 
1.000 
inwoners in de 
leeftijd 15 - 64 
jaar

LISA Schagen 
598,3 NL 
651,5 (wsjg 
2017)

Schagen 763,0 
NL 792,1 
(2019)

24 Sociaal 
domein

Jongeren met een 
delict voor de 
rechter

% 12 t/m 21 
jarigen

CBS Schagen 
1,51 NL 
1,45 (wsgj 
2015)

Schagen 1%, 
NL 1% (CBS 
2019)

25 Sociaal 
domein

Kinderen in 
uitkeringsgezin

% kinderen 
tot 18 jaar

CBS Schagen 
2,84 % NL 
6,58% (wsgj 
2015)

Schagen 3%, 
NL 6% (CBS 
2019)

26 Sociaal Netto % van de CBS Schagen Schagen 
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domein arbeidsparticipati
e

werkzame 
beroepsbevol
king ten 
opzichte van 
de 
beroepsbevol
king

67,1 NL 
66,6 (wsgj 
2017)

69,7%, NL 
68,8 (CBS 
2019)

27 Sociaal 
domein

Achterstandsleerli
ngen

% 4 t/m 12 
jarigen

Verwey 
Jonker 
Instituut - 
Kinderen in 
Tel

Deze 
indicator is 
komen te 
vervallen

Vervallen

28 Sociaal 
domein

Werkloze 
jongeren

% 16 t/m 22 
jarigen

CBS Schagen 
1,07% NL 
1,52% (wsjg 
2015)

Schagen 1%, 
NL 2% (CBS 
2019)

29 Sociaal 
domein

Personen met een 
bijstandsuitkering

Aantal per 
10.000 
inwoners

CBS Schagen 19 
NL 40,1 
(wsjg 2018)

Schagen 
180,6, NL 
373,9 (CBS 
2019)

30 Sociaal 
domein

Lopende re-
integratievoorzien
ingen

Aantal per 
10.000 
inwoners van 
15 - 64 jaar

CBS Schagen 5,2 
NL 15,3 
(wsjg 2018)

Schagen 84,8, 
NL 205,6 (CBS 
2019)

31 Sociaal 
domein

Jongeren met 
jeugdhulp

% van alle 
jongeren tot 
18 jaar

CBS Schagen 8,4 
NL 9,2 (wsjg 
2018)

Schagen 8,9%, 
NL 9,7% (CBS 
2020)

32 Sociaal 
domein

Jongeren met 
jeugdbeschermin
g

% van alle 
jongeren tot 
18 jaar

CBS Schagen 
0,8% NL 
1,0% (wsjg 
2018)

Schagen 0,9%, 
NL 1,1% (CBS 
2020)

33 Sociaal 
domein

Jongeren met 
jeugdreclassering

% van alle 
jongeren van 
12 tot 23 jaar

CBS Schagen 0,2 
NL 0,3 (wsjg 
2018)

Schagen 0,2%, 
NL 0,3% (CBS 
2019)

34 Sociaal 
domein

Cliënten met een 
maatwerkarrange
ment WMO

Aantal 10.000 
inwoners

GMSD Nog geen 
gegevens 
beschikbaar

Schagen 430, 
NL 630 (CBS 
2020)

35 Volksgezondh
eid en milieu

Omvang 
huishoudelijk 
restafval

Kg/inwoner CBS 155 (2017) 146 Schagen, 
163 NL (CBS 
2019)

36 Volksgezondh
eid en milieu

Hernieuwbare 
elektriciteit

% Klimaatmon
itor-RWS

22,1% 
(2017)

23,7% 
Schagen, 
17,6% NL 
(Klimaatmonit
or 2018)

37 Vhrosv Gemiddelde 
WOZ-waarde

Duizend euro CBS 231 (2018) 241 Schagen, 
248 NL (CBS 
2019)

38 Vhrosv Nieuw gebouwde 
woningen

Aantal per 
1.000 
woningen

BAG/ABF 4,7% (2017) 1,9 Schagen, 
9,2 NL 
(BAG/ABF 
2019)

39 Vhrosv Demografische % CBS 82,4 (2018) 84,1% 
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druk Schagen, 
70,0% NL 
(CBS 2020)

40 Vhrosv Gemeentelijke 
woonlasten 
eenpersoonshuish
ouden

In Euro's Coelo 697 (2018) € 725 
Schagen, € 
669 NL (Coelo 
2019)

41 Vhrosv Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshui
shouden

In Euro's Coelo 736 (2018) € 768 
Schagen, € 
739 NL (Coelo 
2019)
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Jaarrekening

Domein lasten
Rekening 

2019

Primaire 
begrotin

g 2020

Begrotin
g na 

wijziging 
2020

Rekening 
2020

Domein ruimte en economie

D1RE1.1
9

Algemeen -536 2.644 2.639 1.049

D1RE2.1
9

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

8.063 2.102 2.758 3.251

D1RE3.1
9

Bedrijven kunnen groeien 259 294 409 272

D1RE4.1
9

Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

586 414 577 376

Subtotaal 8.373 5.455 6.383 4.948

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.1
9

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving

28.943 29.114 39.148 34.657

D2SG2.1
9

Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en 
beleving vorm

9.952 10.369 11.271 11.199

D2SG3.1
9

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond 
leven

11.725 11.558 11.340 11.903

Subtotaal 50.620 51.042 61.760 57.568

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.1
9

Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

10.333 13.822 12.422 12.703

D3LD3.1
9

Verduurzaming van de leefomgeving 5.902 5.340 6.413 6.230

Subtotaal 16.235 19.162 18.835 18.933

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

41.687 40.601 42.221 42.491

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke beslissingen

155 238 238 158

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting 1 2

Subtotaal 41.843 40.839 42.459 42.651

Totaal Lasten 117.072 116.498 129.437 124.291

Domein baten Rekening 
2019

Primaire 
Begrotin

g 2020

Begrotin
g na 

wijziging 
2020

Rekening 
2020

Domein ruimte en economie

D1RE1.19 Algemeen 2.406 2.243 2.177 2.484
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D1RE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

11.739 2.300 3.218 2.663

D1RE3.19 Bedrijven kunnen groeien 19 93 92

D1RE4.19 Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

71 64 64

Subtotaal 14.235 4.607 5.553 5.239

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving

10.147 9.442 19.739 15.487

D2SG2.19 Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en 
beleving vorm

646 571 444 921

D2SG3.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond 
leven

6.135 7.057 7.726 7.839

Subtotaal 16.928 17.069 27.909 24.247

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

723 519 508 890

D3LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving 523 269 489 306

Subtotaal 1.246 788 998 1.196

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

92.368 92.513 94.232 95.087

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke beslissingen

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting

Subtotaal 92.368 92.513 94.232 95.087

Totaal Baten 124.778 114.977 128.692 125.769

Rekening 
2019

Primaire 
begrotin

g 2020

Begrotin
g na 

wijziging 
2020

Rekening 
2020

Resultaat voor bestemming 7.706 -1.521 -744 1.478

Dotaties aan reserves 27.791 9.880 14.376 14.816

Onttrekkingen aan reserves 20.439 11.444 15.684 14.345

Saldo mutaties reserves -7.352 1.564 1.308 -471

Resultaat na bestemming 354 43 564 1.007
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  Balans
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  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)  daarvoor geeft.

Balans

De raad heeft op 17 december 2019 de geactualiseerde 'Nota rente, activa en 
afschrijvingsbeleid vastgesteld. In deze notitie is in de afschrijvingstabel vastgelegd 
welke afschrijvingsmethode en –termijn geldt en is van kracht vanaf 1 januari 2020. 
Alle oude investeringen voor deze datum worden afgeschreven op basis van het 
oude beleid. Herwaardering van bestaande kapitaallasten op basis van het nieuwe 
beleid wordt hierdoor niet toegepast. De ondergrens voor het afschrijven van een 
investering is vanaf 
1 januari 2020 op basis van het begrote bedrag bepaald op € 25.000 voor 
investeringen economisch nut en op € 150.000 voor investeringen maatschappelijk 
nut.

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur      
gehanteerd. De economische levensduur van activa eindigt, wanneer vervangen 
voordeliger is. In bijlage 1 van de notitie is de ‘Afschrijvingstabel immateriële en 
materiële vaste activa’ opgenomen, waarin de levensduur c.q. afschrijvingstermijn 
en afschrijvingsvorm voor immateriële en materiële vaste activa is weergegeven.

            De algemene beleidslijn is dat er wordt afgeschreven volgens de lineaire 
methode.

  De beleidslijn is dat met de afschrijving wordt gestart in het jaar na het in gebruik  
  nemen van het actief.

De rentelasten worden gerekend met ingang van het jaar van investeren, omdat
op deze wijze dekking in de begroting wordt opgenomen voor mogelijk aan te 
trekken leningen. Voor het eerste jaar wordt rekening gehouden met een halve 
rentelast (uitgaande van de uitvoering gedurende het jaar). Conform hoofdstuk 
5.7 worden de afschrijvingslasten ingerekend vanaf het jaar nadat het actief in 
gebruik is genomen.

Vaste activa 

Voor de notitie zijn de vaste activa van belang. Dit bestaat uit de volgende drie 
onderdelen (artikel 33 BBV):
-immateriële vaste activa;
-materiële vaste activa;
-financiële vaste activa.

Tot de immateriële vaste activa behoren de kosten die zijn verbonden aan het 
afsluiten van geldleningen, het saldo van agio en disagio, de kosten van onderzoek 
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en ontwikkeling voor een bepaald actief en de bijdragen aan activa in eigendom van 
derden (artikel 34 BBV).

Materiële vaste activa zijn bezittingen van stoffelijke aard die langdurig gebruikt 
worden voor de bedrijfsvoering. In artikel 35 van de BBV wordt het volgende 
onderscheid gemaakt:
-investeringen met een economisch nut;
-investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 
heffing kan worden geheven;
-investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

De materiële vaste activa worden concreter omschreven in artikel 52, eerste lid van 
het BBV:
-gronden en terreinen;
-woonruimten;
-bedrijfsgebouwen;
-grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
-vervoermiddelen;
-machines, apparaten en installaties;
-overig.

Financiële vaste activa
Financiële activa zijn (op hoofdlijnen) kapitaalverstrekkingen en langlopend 
verstrekte leningen (artikel 36 BBV). 

Voorraden

Bouwgronden / onderhanden werk

- De bouwgronden/onderhanden werk bouwplannen zijn gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijzen van de gronden. Deze verkrijgingprijzen zijn vermeerderd met de 

directe kosten van de bouwplannen, indirect toe te rekenen overige bedrijfskosten 

en financieringskosten en verminderd met de verkoopopbrengsten van de 

bouwrijpe gronden.

- De gronden begrepen in de zogenaamde verspreide percelen zijn gewaardeerd 

tegen de gemiddelde marktwaarde.

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn 

gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De 

vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 

worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp 

maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de 

administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien die met voldoende 

mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang 

daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de 

vervaardigingkosten in mindering gebracht. Indien het verwachte resultaat voor een 

complex negatief blijkt, wordt hiervoor een voorziening ingesteld. 

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde 

indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. 
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Rente

De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze 
van verantwoorden van rente in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, 
hebben er toe geleid dat in het wijzigingsbesluit Besluit begroting en 
verantwoording (BBV) is opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende 
taakvelden moet worden toegerekend met behulp van een renteomslag. Omdat de 
onderlinge vergelijking tussen gemeenten het uitgangspunt is voor de 
aanpassingen van het BBV is hier sprake van een verplichting.
De term “taakvelden” is de opvolger van “producten”. In het wijzigingsbesluit BBV 
is een uniforme indeling in taakvelden opgenomen. Deze wordt naast de eigen 
gemeentelijke begrotingsindeling bijgehouden.
De rente die aan de taakvelden wordt doorbelast, wordt toegerekend op basis van 
een omslagrente. De basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de 
taakvelden hoort. De omslagrente mag op een veelvoud van een half procent 
worden afgerond. De omslagrente mag maximaal 0,5% afwijken van het werkelijke 
rentepercentage.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met een vermindering 

van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Risico's, rechten en voorwaardelijke/onzekere verplichtingen

Voor zover de gemeente belangrijke financiële risico's (bijvoorbeeld claims, lopende 

rechtszaken, geschillen en dergelijke) loopt, zijn deze elders in de toelichting 

vermeld. 

Dit geldt tevens voor de voorwaardelijke en onzekere rechten en verplichtingen, 

evenals de gegeven zekerheden en aangegane verbintenissen (bijvoorbeeld 

hypotheken, hypotheekverklaring, borgstellingen, verleende opties en dergelijke).

Wanneer het duidelijk is dat deze risico's en/of verplichtingen daadwerkelijk worden 

geëffectueerd, wordt daarvoor een voorziening in de jaarrekening opgenomen.

Reserves en voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken 

verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Toelichting op de aard en reden van de reserves en voorzieningen

In artikel 54 en 55 van het BBV is bepaald dat in de toelichting op de balans de aard 

en de reden van de reserves en voorzieningen en de wijzigingen daarin wordt 

toegelicht. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in de 

raadsvergadering van januari 2013, is de aard en de reden van elke reserve en 

voorziening apart vermeld. 
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Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met 

gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één 

jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Gewaarborgde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen in verband met woningen zijn overgegaan naar de 

Stichting Waarborgfonds Eigen woningen. Een zogenaamde achtervangfunctie voor 

de gemeente is echter blijven bestaan.

Resultaatbepaling

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde 

waarderingsgrondslagen. Verliezen - voor zover materieel - worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord op 

het moment waarop deze als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
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Financiële vaste activa
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Voorraden
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 
jaar
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Liquide middelen

Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

Op 31 december 2019 is een bedrag van € 9.138.169 gestald in ‘s Rijks schatkist. 
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige liquide middelen in ’s Rijks 
schatkist aan te houden. Vanaf juli 2020 wordt het rekening-courant saldo op de lopende 
rekening bij de BNG automatisch afgeroomd naar de rekening schatkistbankieren. Een 
bepaald bedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, het zogenaamde drempelbedrag, 
mag buiten de schatkist worden gehouden. De berekening van de benutting van het 
drempelbedrag schatkistbankieren is hieronder opgenomen. 
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Overlopende activa

Niet uit de balans blijkende rechten 
Aan de actiefzijde van de balans wordt conform artikel 40b BBV de buiten de 
balanstelling 
het bedrag opgenomen waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de 
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is bepaald op nihil.
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 Eigen vermogen
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  Toelichting reserves
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Voorzieningen
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 Toelichting voorzieningen
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Vaste schulden met een rente typische looptijd van één 
jaar of langer
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Netto-vlottende schulden met een rente typische 
looptijd korter dan één jaar

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

 Saldo per 
31-12-2020

Saldo per 
31-12-2019

Netto-vlottende schulden met een rente typische 
looptijd korter dan één jaar

             
3.210 

             
7.869 

Overlopende passiva            
15.106 

             
9.936 

Totaal 
           
18.315 

           
17.805 
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Overlopende passiva
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Waarborgen en garanties
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Verloop van de post onvoorzien

Verloop post Onvoorzien 2020
in euro's

Primaire begroting 2020 18.334

2e tussenrapportage 2020 aframen post onvoorzien -18.334

0
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  Algemene dekkingsmiddelen
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  Overzicht baten en lasten met algemene dekkingsmiddelen en overhead

 

Domein lasten
Rekening

2019

Primaire

begroting 

2020

Begroting

na wijziging

2020

Rekening

2020

Domein ruimte en economie

D1RRE1.19 Algemeen               -536             2.644               2.639         1.049 

D1RRE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kernen waar zij willen             8.063             2.102               2.758         3.251 

D1RRE3.19 Bedrijven kunnen groeien                 259                 294                   409            272 

D1RRE4.19

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich

hier welkom

                586                 414                   577            376 

Subtotaal             8.373             5.455               6.383         4.948 

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via

onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning

deelnemen aan de samenleving

          28.943           29.114             39.148      34.657 

D2SG2.19

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en

culturele leefomgeving en beleving vorm

            9.952           10.369             11.271      11.199 

D2SG3.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun

van (vrijwillige) zorg, gezond leven

          11.725           11.558             11.340      11.903

Subtotaal           50.620           51.042             61.760      57.759 

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de leefomgeving           10.333           13.822             12.422      12.703 

D2LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving             5.902             5.340               6.413         6.230 

Subtotaal           16.235           19.162             18.835      18.933 

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel,

goed en betrouwbaar           23.127           22.281             22.637      23.340 

D4IB2.19

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun

leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke

beslissingen                 155                 238                   238            158 

Subtotaal           23.282           22.519             22.875      23.498 

Overhead           18.560           18.320             19.584      19.301 

Vennootschapsbelasting                     1                    -                        -                   2 

Totaal lasten        117.072        116.498          129.437    124.291 

 

Domein baten
Rekening

2019

Primaire

begroting 

2020

Begroting

na wijziging

2020

Rekening

2020
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Domein ruimte en economie

D1RRE1.19 Algemeen             2.406             2.243               2.177         2.484 

D1RRE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kernen waar zij willen           11.739             2.300               3.218         2.663 

D1RRE3.19 Bedrijven kunnen groeien                   19                     93               92 

D1RRE4.19

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich

hier welkom

                  71                   64                     64                -   

Subtotaal           14.235             4.607               5.553         5.239 

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via

onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning

deelnemen aan de samenleving

            4.337             2.717             12.300         8.048 

D2SG2.19

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en

culturele leefomgeving en beleving vorm

                646                 571                   444            921

D2SG3.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun

van (vrijwillige) zorg, gezond leven

            6.135             7.057               7.726         7.839

Subtotaal           11.118           10.345             20.470      16.808

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de leefomgeving                 723                 519                   508            890 

D2LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving                 523                 260                   489            306 

Subtotaal             1.246                 788                   998         1.196 

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel,

goed en betrouwbaar           21.016           13.116             12.732      12.763 

D4IB2.19

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun

leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke

beslissingen                    -                        -                  -   

Subtotaal           21.016           13.116             12.732      12.763 

Algemene dekkingsmiddelen           75.787           85.405             87.683      88.194 

Overhead             1.375                 717               1.256         1.569 

Totaal Baten        124.778        114.977          128.692    125.769 

 

 
Rekening

2019

Primaire

begroting 

2020

Begroting

na wijziging

2020

Rekening

2020

Resultaat voor bestemming             7.706           -1.521                 -744         1.478 

Dotaties aan reserves           27.791             9.880             14.376      14.816 

Onttrekkingen aan reserves           20.439           11.444             15.684      14.345 

Saldo mutaties reserves           -7.352             1.564               1.308           -471 
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Resultaat na bestemming                 354                   43                   564         1.007
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Overzicht incidentele baten en lasten
In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000 opgenomen 
conform de Financiële verordening artikel 4 punt 6 van de gemeente Schagen.

omschrijving   (bedragen x 

   € 1.000) 

 (bedragen x 

Lasten  € 1.000) 

6010900 Algemene reserve storting                         450 

6010905 Reserve grondexploitatie, winstnemingen complexen                     1.047 

6010918 Reserve grondexploitatie, verkopen gronden en gebouwen                         567 

6080000 Opschonen activa 2020                         538 

6080000 Voorziening bedrijfsrisico's                         355 

6030100 Vastgoed en projecten op sterkte                         159 

6824010 Ophoging voorziening Lagedijk en Makado                     1.625 

Diverse Uitgaven Corona                     7.418 

Diverse Diverse projecten sociaal domein                         119 

                  12.278 

Baten

6010905 Reserve grondexploitatie, ophoging voorziening Lagedijk                         137 

6010905 Reserve grondexploitatie, opschonen activa 2020                         538 

6010911 Reserve investeringen maatschappelijk nut Makado                     1.115 

6010918 Reserve decentralisatie sociaal domein, diverse projecten                         119 

6010918 Reserve grondexploitatie, vastgoed en projecten op sterkte                         159 

6030100 Verkopen gronden, gebouwen minus de kosten die hierop betrekking hebben                         567 

6640000 GRGA kasoverschot 2019/2020                         147 

6722000 Voorziening riool Makado                         372 

6824010 Resultaten grondexploitatie                     1.047 

Diverse Inkomsten Corona/vergoedingen Rijk                     7.246 

                  11.447 
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  Taakvelden
 Bedragen x € 1.000  Bedragen x € 1.000 

 Begroting 2020  Rekening 2020 

Taakveld  Baten Lasten  Baten Lasten

0-1 Bestuur 44        2.714                 219         2.429 

0-10 Mutaties reserves 15.684      14.376           14.345      14.816 

0-2 Burgerzaken 471            985                 449            949 

0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 525        1.761                 565            509 

0-4 Overhead 1.256      19.584             1.569      19.301 

0-5 Treasury 2.280        1.520             2.296         1.487 

0-61 OZB woningen 7.080            294             7.121            296 

0-62 OZB niet-woningen 3.341            170             3.288            212 

0-64 Belastingen overig 2.173               -               2.135                -   

0-7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen GF 71.776               -             71.930                -   

0-8 Overige baten en lasten 60            731                 193         1.531 

0-9 Vennootschapsbelasting 0               -                      -                   2 

1-1 Crisisbeheersing en brandweer 5        3.773                   32         3.752 

1-2 Openbare orde en veiligheid 3            851                   35            893 

2-1 Verkeer en vervoer 100        7.550                 154         7.581 

2-2 Parkeren 6               -                       5                -   

2-3 Recreatieve havens 63              52                    -                 13 

2-4 Economische havens en waterwegen 13        1.370                    -           1.315 

3-1 Economische ontwikkeling 0            447                    -1            381 

3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0            300                    -              301 

3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 45            250                   32            244 

3-4 Economische promotie 2.589            340             2.965            299 

4-1 Openbaar basisonderwijs -5            254                     5            189 

4-2 Onderwijshuisvesting 175        2.480                 226         2.583 

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 439        1.575                 333         1.441 

5-1 Sportbeleid en activering 40            753                   37            777 

5-2 Sportaccommodaties 352        4.066                 741         4.285 

5-3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 4            880                    -              842 

5-4 Musea 1            188                   67            211 

5-5 Cultureel erfgoed 0            355                    -              357 

5-6 Media 13            911                     6            900 

5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100        4.547                 117         4.477 

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 60        2.014                   89         1.856 

6-2 Wijkteams 0        2.816                    -           2.832 

6-3 Inkomensregelingen 19.010      18.728           14.755      14.462 

6-4 Begeleide participatie 0        5.467                    -           5.321 

6-5 Arbeidsparticipatie 0            528                     1            487 

6-6 Maatwerkvoorziening (WMO) 0        1.548                    -           1.540 

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 283        4.168                 373         4.746 

6-72 Maatwerkdienstverlening 18- 0      11.835                   19      12.288 
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6-81 Geëscaleerde zorg 18+ 0              32                    -                 32 

6-82 Geëscaleerde zorg 18- 66        1.535                   82         1.362 

7-1 Volksgezondheid 0        1.480                    -           1.432 

7-2 Riolering 4.280        3.530             4.665         3.673 

7-3 Afval 6.907        6.371             6.582         6.248 

7-4 Milieubeheer 8        1.752                     8         1.519 

7-5 Begraafplaatsen en crematoria 242            607                 231            643 

8-1 Ruimtelijke ordening 469        2.675                 256         2.336 

8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.206        3.002             2.413         3.292 

8-3 Wonen en bouwen 1.212        2.647             1.677         2.565 

Totaal          144.376    143.812        140.014 139.007

Saldo                  564             1.007 

Het verdelingsprincipe is kostenplaatsen (producten) die zijn toegewezen aan een 
taakveld en aan een domein.
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Vennootschapsbelasting
In 2020 is een bedrag ad € 1.759 aan vennootschapsbelasting betaald. Dit betreft het 
jaar 2018 een bedrag van € 692,- het jaar 2019 een bedrag van € 572 en voor 2020 een 
bedrag van € 495,- Het betreft voorlopige aanslagen.
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Begrotingsrechtmatigheid
Nr
.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen 
tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen 
worden onderkend:

Onrecht-
matig, 
maar telt 
niet mee 
voor het 
oordeel

Onrecht-
matig, en 
telt mee 
voor het 
oordeel

1 Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet 
passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men 
tegen beter weten in geen voorstel tot 
begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de 
doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk 
aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving 
(subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. 

X

2 Budgetoverschrijdingen die passen binnen het 
bestaande beleid, maar waarbij de accountant 
ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig 
zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte 
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse 
informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel 
tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met 
de budgetregels zoals afgesproken met de raad. 

X

3 Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels 
worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of 
kostendekkende omzet.

X

4 Budgetoverschrijdingen bij open einde 
(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open 
karakter in het kader van het opmaken van de 
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) 
overschrijding.

X 

5 Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door 
extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de 
aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog 
geen besluit genomen

X

6 Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke 
achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd 
omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de 
subsidieverstrekker, belastingdienst of een 
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een 
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan 
om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en 
regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht 
komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor 
dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor 
moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de 
jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er 
gevolgen zijn voor het lopende jaar. 
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 
- geconstateerd na verantwoordingsjaar

X X
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7 Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 
(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk 
zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en 
financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende 
jaren. 
- jaar van investeren 
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren X

X

Overschrijdingen programmarekening

Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat er op het domein inwoner en bestuur een 
overschrijding van € 399.000 op de lasten heeft plaatsgevonden. Deze overschrijding is 
als volgt te verklaren:

Een toevoeging van € 248.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogte van 
de mutatie is pas na afloop van het begrotingsjaar bekend geworden. 
Een toevoeging van € 355.000 aan de voorzieningen bedrijfsrisico's. Ontwikkelingen op 
het gebied van de naheffingsaanslag heeft na afloop van het boekjaar dit inzicht 
gegeven. 
Hierdoor tellen deze overschrijdingen niet mee voor het oordeel van de accountant, zie 
punt 6 van de tabel.
Voordelen op diverse kostenplaatsen zorgen voor een verschil in de verklaring van de 
overschrijding.
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Af te sluiten investeringen

nr omschrijving Budget
Mutaties 
t/m 2020

Ruimte Toelichting

322600
0

Digitale agenda 2020 176.945 173.648 3.297  Dit traject is afgesloten

322701
4

Aanpassingen 
raadszaal

450.000 440.963 9.037
 De verbouwing is 
afgerond binnen het 
budget

700204
6

Nieuw beleid/ 
ontwikkeling

25.158 0 25.158

In 2020 is deze order 
omgezet naar 
exploitatie budget  ter 
dekking van jaarlijkse 
niet te activeren 
projectkosten.

320200
6

Beleidsontwikkeling EZ 46.780 19.705 27.075
Krediet wordt niet meer 
gebruikt en kan 
vrijvallen

324700
0

Communicatie en ICT 
reddingsbrigade

43.000 0 43.000

Voorstel deze af te 
sluiten en de 
vrijkomende 
afschrijvingslasten in te 
zetten voor het totaal 
van kosten van de 
verschillende 
reddingsbrigadeposten.

324700
1

Reddingsmiddelen 
Callantsoog

15.000 9.215 5.785

Dit krediet wordt niet 
meer gebruikt omdat 
het communicatie 
middelen betreft die  
één keer ten laste van 
de exploitatie komen.

714001
7

Terreinwagen 
Reddingsbrigade 
Callantsoog

75.000 105.213 -30.213

Door hogere eisen aan 
de inzetbaarheid, en 
verbeteringen van de 
auto en eisen aan de 
inbouwapparatuur is de 
aanschaf hoger 
uitgevallen. 

324700
3

Terreinwagen 
Reddingsbrigade 
Petten

80.000 110.576 -30.576

Door hogere eisen aan 
de inzetbaarheid, en 
verbeteringen van de 
auto en eisen aan de 
inbouwapparatuur is de 
aanschaf hoger 
uitgevallen. 

320701
3

Project Stikstof 30.000 47.707 -17.707De kosten voor 
ecologisch onderzoek 
en stikstofdepositie zijn 
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hoger uitgevallen

771400
0

Vervangen AED 
Apparatuur

120.000 86.255 33.745

In de gehele gemeente 
is de AED apparatuur 
vervangen. De 
aanbesteding voor deze 
vervanging is lager 
uitgevallen dan de 
oorspronkelijke raming. 
Daarnaast zijn er nog 
gelden ontvangen voor 
de inruil van de oude 
apparaten.

324401
4

Hollandia T 
handbalveld

62.500 51.005 11.495

Bij het vaststellen van 
het 
accommodatiebeleid is 
uitgegaan van een 
volledige reconstructie 
van de velden. Na 
inspectie bleek dat 
bepaalde onderdelen 
nog goed functioneerde 
en daardoor niet 
vervangen moest 
worden. Deze 
constatering in 
combinatie met 
gunstige aanbesteding 
zorgen voor een 
besparing op de kosten 
van de diverse 
sportvelden. Het 
overschot wordt ten 
gunste gebracht van de 
reserve 
accommodatiebeleid.

324401
5

Hollandia T A-veld 99.000 57.331 41.669Bij het vaststellen van 
het 
accommodatiebeleid is 
uitgegaan van een 
volledige reconstructie 
van de velden. Na 
inspectie bleek dat 
bepaalde onderdelen 
nog goed functioneerde 
en daardoor niet 
vervangen moest 
worden. Deze 
constatering in 
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combinatie met 
gunstige aanbesteding 
zorgen voor een 
besparing op de kosten 
van de diverse 
sportvelden. Het 
overschot wordt ten 
gunste gebracht van de 
reserve 
accommodatiebeleid.

324402
0

Renovatie trainingsveld 
Groenoord

350.000 251.655 98.345

Bij het vaststellen van 
het 
accommodatiebeleid is 
uitgegaan van een 
volledige reconstructie 
van de velden. Na 
inspectie bleek dat 
bepaalde onderdelen 
nog goed functioneerde 
en daardoor niet 
vervangen moest 
worden. Deze 
constatering in 
combinatie met 
gunstige aanbesteding 
zorgen voor een 
besparing op de kosten 
van de diverse 
sportvelden. Het 
overschot wordt ten 
gunste gebracht van de 
reserve 
accommodatiebeleid.

324402
2

Aanleg  beach 
handbalveld Geel 
Zwart

75.000 75.000 0

Voor het aanleggen van 
het beach handbalveld 
is een maximaal bedrag 
afgesproken. In goede 
samenwerking is dit 
bedrag ook volledig 
gebruikt.

310102
9

Opstartkosten Urban 
Data

80.000 35.226 44.774De opstartkosten voor 
de Urban data is 
afgerond. Inmiddels zijn 
de kosten in de 
reguliere begroting 
opgenomen. De 
opstartkosten vielen 
lager uit omdat de 
kosten vooral te maken 
hadden met personele 
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inbreng. De lagere 
kosten worden ten 
gunste gebracht van de 
algemene reserve.

321802
1

Plaatsen laadpalen 25.000 32.931 -7.931

Er worden steeds meer 
laadpalen geplaatst. 
Vele op verzoek van 
inwoners. Inmiddels 
hebben we jaarlijks een 
structureel bedrag 
opgenomen in de 
begroting.

323900
5

Bomen Mauvestraat 35.000 41.947 -6.947

Er zijn extra 
grondwerkzaamheden 
uitgevoerd die nodig 
waren, hiernaast viel de 
aanbesteding tegen.

321895
5

Water 300.000 300.000 0

Baggerwerkzaamheden 
zijn conform planning 
door de gehele 
gemeente uitgevoerd.

321800
4

Voorbereiding 
Schagerweg

100.000 102.993 -2.993

Voorbereiding 
Schagerweg is 
nagenoeg afgerond. Op 
korte termijn gaat er 
begonnen worden aan 
de uitvoer.

321895
1

Wegen 550.000 548.423 1.577

Er is conform planning 
op vele plaatsen in de 
gemeente groot 
onderhouden aan 
wegen gepleegd. 

721014
0

Knelpunten minder 
validen

300.000 299.335 664

Door de gehele 
gemeente zijn 
voorzieningen 
getroffen. Veelal 
betreffen het trottoir 
opgangen voor minder 
validen. 

321802
2

Project basis op orde 1.290.460
1.365.20

7
-65.747

Het project is succesvol 
afgerond. Doordat het 
project iets langer heeft 
doorgelopen dan 
voorzien is er licht 
overschreden. Dit 
betreft voornamelijk 
ondersteuning project 
en 
implementatiekosten.

321801
7

Kruising Sint. 
Maartensweg

150.000 101.331
48.669

Er is gekozen voor een 
oplossing zonder 
middengeleider, dit is 
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goedkoper. Daarnaast 
is de aanbesteding 
gunstig uitgevallen.

721013
3

Vervanging 
kunstwerken

320.000 320.986 -986

In de gehele gemeente 
is er veel groot 
onderhoud en 
vervanging gepleegd 
aan verschillende 
kunstwerken. 

724001
9

Beschoeiing vervangen 
't Schuitje

40.000 41.246 -1.246
Beschoeiing is conform 
planning vervangen.

796015
0

Hoogwerker 100.000 100.483 -483
Conform planning is er 
een hoogwerker 
aangeschaft.

796015
1

Shovel 89.000 92.849 -3.849
Conform planning is er 
een Shovel 
aangeschaft.
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Wet Normering Topinkomens (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 
volgende op gemeente Schagen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-
maximum
 
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Gemeente Schagen is € 201.000. Het 
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de 
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 
Er zijn geen medewerkers die bezoldiging boven het maximum ontvangen.
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Bezoldiging topfunctionarissen 
 
Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2020agen x € 1 N.S. Swellengrebel G.E.P. Meijer

Functiegegevens5 secretaris griffier

Aanvang6 en einde functievervulling in 
2020

[01/01] – [31/12]  [01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)7  

[1,0]  [1,0]

Dienstbetrekking?8 [ja]  [ja]
Bezoldiging9    
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

€ 117.302  € 86.594

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.329  € 14.714
Subtotaal € 137.631  € 101.311
    
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10 € 201.000  € 201.000

    
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag11 N.v.t.  N.v.t.

    

Bezoldiging € 137.631  € 101.311
    
Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan12

N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling13 N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019   

bedragen x € 1 N.S. Swellengrebel      E. Zwagerman      G.E.P Meijer

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Griffier
Aanvang5 en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 24/9 24/09 – 31/12
Deeltijdfactor in fte6 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking?8 Ja Ja Ja
    
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen9 113.079 78.163  28.315

Beloningen betaalbaar op termijn9   19.669 13.420    4.578
Subtotaal 132.748 91.583  32.893
    
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10 194.000 141.912    52.619 

    
Bezoldiging 132.748 91.583  32.893
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  Sisa bijlage

216



217



218



219



  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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