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INLEIDING 

Op 3 januari van dit jaar stelde uw raad de begroting 2013 en de meerjarenraming 

2014-2016 vast. Deze begroting is een samenvoeging van de drie begrotingen van de 

afzonderlijke gemeenten met een standaard programma indeling.  

Technische wijzigingen 

Deze tussenrapportage bevat technische correcties met een neutraal effect; dit is een    

herschikking van budgetten per programma die in eerdere bestuursbesluiten zijn 

vastgesteld. 

 

Wijzigingen die tot een mutatie in de begroting leiden 

Naast de technische begrotingswijzigingen nemen we ook wijzigingen op waarbij 

budgetten zijn geactualiseerd. Dit zijn aframingen van baten en lasten (o.a. 

opbrengsten uit de algemene uitkering, bouwleges en rentelasten)en bijramingen (o.a. 

uit leerlingenvervoer) die  effect hebben op het begrotingsresultaat. Ook zijn, met het 

oog op zuiver begroten, de stelposten ingetrokken voor inkoopvoordeel en efficiency. 

Deze waren als taakstelling opgenomen in de meerjarenbegroting 2013-2016. De 

voordelen die op deze gebieden zijn behaald zijn verwerkt op de betreffende 

begrotingsposten. 

 

Negatief effect van de mutaties 

Het negatieve effect van deze mutaties is € 1.293.000,-. Na deze aanpassingen komt 

het negatieve begrotingssaldo 2013 uit op totaal € 1.217.000,-.  

Het is voor ons als college op dit moment heel moeilijk in te schatten of er nog 

meevallers op de diverse budgetten zijn. Voor alle budgethouders is Schagen een 

nieuwe gemeente en is er onbekendheid met de jaarcyclus en de te verwachten 

uitgaven en inkomsten. Het is dus heel goed mogelijk dat het uiteindelijke saldo bij de 

jaarrekening meevalt te opzichte van het nu berekende tekort.  Een specificatie op 

hoofdlijnen van de af- en bijramingen van de diverse budgetten staat in het hoofdstuk 

financiële recapitulatie.  

 

Indeling gelijk aan meerjarenvisie 2014-2018 

In de vergadering  van 2 juli 2013 nam uw raad de meerjarenvisie 2014-2018 aan. Deze 

visie is in de vorm van  uitwerking op doelstellingen en resultaten binnen domeinen. Bij 

de toekomstige rapportages (jaarverslag 2013, begroting en tussenrapportage(s))gaan 

we conform de wijze van de meerjarenvisie werken.  Om de herkenbaarheid te 

vergroten is er voor deze tussenrapportage ook gekozen voor een uitwerking in 

domeinen.  

De programma’s van de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 zijn daarom 

omgezet naar domeinen. Conform de wijze van de meerjarenvisie  geven we per 

domein eerst de ontwikkelingen aan,  waarna we een toelichting geven op de 

afwijkingen van de speerpunten zoals deze opgenomen zijn in de begroting 2013.  

Investeringen 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de over- en onderschrijdingen op de 

investeringen. Dit leidt per saldo tot een voordelig effect in de exploitatie van € 29.692.   
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Een aantal kredieten is overschreden. De oorzaken hiervan worden in de bijlage 

toegelicht.  

Los van de legitimiteit van de overschrijdingen, vinden wij dat dergelijke 

overschrijdingen eerder bekend moeten zijn bij het bestuur. Intern nemen wij 

maatregelen hiervoor.  

 

De onderschrijdingen zijn veelal het gevolg van later toegekende subsidies. Deze 

subsidies worden afgeboekt op de betreffende kredieten wat tot lagere kapitaallasten 

leidt. 

 

Bijlage 2 betreft een overzicht van kredieten die we afsluiten waarbij we de raming 

aanpassen aan de werkelijke uitgaven.  

 

In bijlage 3 staat een overzicht van alle lopende investeringen. Dit betreft kredieten 

vanuit de voormalige gemeenten die nog niet afgesloten zijn en de bij de begroting 

2013 beschikbaar gestelde kredieten exclusief die voor de openbare ruimte. 

 

In het overzicht is namelijk de transitie van de investeringen in de openbare ruimte 

verwerkt. Dit is de eerste stap voor dit onderdeel richting een zuivere begroting en 

conform de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld bij de meejarenvisie. Alle 

toekomstige projecten zijn financieel teruggedraaid om heroverwogen te worden. Een 

overzicht van deze projecten is opgenomen in bijlage 4. Deze projecten waren 

gebaseerd op de onderhoudsplannen van de drie voormalige gemeenten en kenden 

daardoor verschillen in onderhoudsniveau en wijze van aanpak. De afdeling Beheer 

gaat een nieuw plan voor de openbare ruimte van de hele gemeente opstellen. Het 

uiteindelijke resultaat is een beheer- en onderhoudsplan voor de openbare ruimte dat 

uitkomt met de daarvoor beschikbare middelen zonder dat daarbij de lasten naar de 

toekomst worden geschoven. Dus waarbij investeringen in maatschappelijk nut, waar 

de openbare ruimte onder valt, ten laste van de exploitatie komen en niet meer over 

meerdere jaren worden afgeschreven. 

 

Reserves en voorzieningen 

In bijlage 5 en 6 staan overzichten van de vermoedelijke stand van zaken van de 

reserves en voorzieningen voor de jaren 2013 tot en met 2018, gebaseerd op de 

uitgangspunten uit de nota reserves en voorzieningen. De saldi kunnen nog wijzigen, 

afhankelijk van  de diverse ontwikkelingen die zich na de vaststelling van deze 

tussenrapportage mogelijk voordoen.  

Bijvoorbeeld wanneer het werkelijke onderhoud aan gebouwen afwijkt van het 

onderhoudsplan, dan wijzigt ook de mutatie in de reserve Onderhoud gebouwen. 

 

Bij de jaarrekening 2013 kunnen we een  exact beeld geven van de werkelijke stand 

van zaken.  

 

Binnen de algemene reserve hebben we een weerstandsbuffer apart gezet. Daarnaast 

blijft nog een “vrij” bedrag aan algemene reserve over. Door de afboeking van 

grondwaarden bij de jaarrekening 2012, is het vrije deel fors geslonken. Door de 

voormalige gemeenten  zijn reeds een aantal besluiten genomen waarbij als dekking 

de algemene reserve is aangewezen. Het totaal hiervan overtreft het beschikbare 
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bedrag. Deze besluiten moeten of heroverwogen worden of er moet een andere 

dekking voor gevonden worden.  

 

De omvang van de weerstandsbuffer wordt bij de begroting 2014 opnieuw vastgesteld. 

In de paragraaf Weerstandsvermogen zal deze berekend worden aan de hand van de 

financiële risico’s die de gemeente loopt en de beschikbare weerstandscapaciteit, 

waar de algemene reserve een onderdeel van is. 

 

FINANCIELE RECAPITULATIE MET VERSCHILLENANALYSE 

Verloop van het begrotingssaldo 

Omschrijving Bedrag in euro’s 

X 1.000 

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

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

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

 

786 N 

Aframing van  rentelasten door lagere rentepercentages op financieringsmiddelen. 

 

926 V 

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

afzonderlijke begrotingen hebben de drie gemeenten stelposten opgenomen voor 

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

De inkoopvoordelen komen op de betreffende budgetten tot uiting. 

 

340 N 

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

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

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

zijn. 

 

200 N 

Lagere opbrengsten leges omgevingsvergunningen met name door het uitblijven 

van grootschalige bouwprojecten. 

 

370 N 

De opbrengst uit de parkeerboetes is lager dan geraamd. 

 

120 N 

Vrijval van kapitaallasten door  later  investeren dan gepland, voor enkele 

projecten. Dit betreft een incidenteel voordeel voor 2013.  

 

95 V 

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

 

200 N 

Duurdere aanbesteding van het  leerlingen vervoer na het faillissement van een 

eerdere vervoerder. 

  

286 N 

Diverse overige aanpassingen. 

 

12 N 

Gewijzigd begrotingssaldo 2013 1.217 N 

 

Voor het tekort € 1,217 miljoen geven wij vooralsnog geen dekking aan. Zoals in de 

inleiding is aangeven, kan het resultaat bij de jaarrekening nog meevallen. Het 

geraamde tekort moet vooral gezien worden als “winstwaarschuwing” en als signaal, 

dat de rek nu uit de begroting is en de “potjes” leeg zijn. Bij de jaarrekening 2013 zal 

een dekking voor het tekort worden aangegeven. 
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ECONOMISCH DOMEIN 

 

Ontwikkelingen en achtergrond  

Na inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (1 juli 2008) kregen de gemeenten 

vijf jaar de tijd (tot 1 juli 2013) om de bestemmingsplannen van tien jaar of ouder te 

actualiseren. Andere bestemmingsplannen moeten binnen een periode van 10 jaar zijn 

herzien. De gemeente dient een Structuurvisie op te stellen, waarin wij afwegingen 

maken voor het toekomstig ruimtelijk beleid. De gemeente kiest in de ruimtelijke 

ontwikkelingen op het gebied van onder andere wonen, werken (landbouw, 

economische zaken en recreatie en toerisme), natuur, landschap en kust, waaronder 

het strand en de zeewaartse kustverdediging.  

 

Voor het ruimtelijk beleid gelden verschillende beleidsdocumenten waarmee wij 

ruimtelijke initiatieven toetsen, die afwijken van een geldend bestemmingsplan. 

Hiervoor is vaststellen van een nieuw actueel planologisch kader noodzakelijk. 

 

De huidige lokale woonvisies zijn verouderd. Niet toegesneden op de sterk gewijzigde 

economische omstandigheden en de situatie op de woningmarkt. Daarom 

ontwikkelen we een nieuwe woonvisie. Deze past dan in  het provinciale beleid en de 

daaruit voortvloeiende regionale afstemming in de vorm van het Regionaal Actie 

Programma Woningbouw (RAP) en de nieuwe Regionale Woonvisie voor de regio Kop 

van Noord-Holland. 

 

De raad van voormalige gemeente Zijpe heeft de Structuurvisie Petten vastgesteld. 

Gemeente Schagen werkt aan de verdere uitwerking, beginnend met het financiële 

haalbaarheidsonderzoek. Het benodigde zand voor realisatie van de Structuurvisie 

Petten fase 1 wordt als meerwerk meegenomen, in overleg met HHNK,  bij de 

aanbesteding van de kustversterking Zwakke Schakels. In  Zwakke Schakels is een 

samenwerkingsovereenkomst getekend door provincie, HHNK, gemeente Bergen, 

(destijds)gemeente Zijpe, Landschap Noord-Holland en natuurmonumenten. 

 

Doelstelling 1 

 

1 Er zijn voldoende vestiging- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de     

   kansrijke clusters en sectoren 

 

Ontwikkelen van economisch beleid met als eindproduct een nota Economische 

Zaken gemeente Schagen inclusief uitvoeringsagenda. 

 

De Startnota Economisch Beleid is vastgesteld door de gemeenteraad van Schagen. 

De startnota was ook input voor de Meerjarenvisie 2014-2018. Verdere uitwerking doen 

we  parallel aan de meerjarenvisie, waarbij we werken naar een 

uitvoeringsprogramma voor economische zaken. 
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Actieve rol in de regio door inzet bij de Uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland. 

 

De actieve rol is opgepakt. De gemeente Schagen is actief in de stuurgroep, het 

programmateam en op projectniveau. De gemeente Schagen is de trekker van het 

cluster vrijetijdseconomie met bijbehorende inzet en heeft namens de regio zitting in 

Leisureboard, zowel bestuurlijk als ambtelijk.  

We leveren tevens capaciteit voor de projecten “Groen in de Kop”, “Vraag-gestuurd 

bouwen, wonen en voorzieningen” (projectleider), “Ruimte voor vraag, vraag naar 

ruimte” en “Investeringsstrategie”. 

 

Het beleid voor verblijfsrecreatie buiten reguliere recreatieterreinen (kleinschalig 

kamperen, campers, bed & breakfast, etc.) aan de hand van de gemaakte 

inventarisatie harmoniseren. 

 

Binnenkort starten we met een pilot binnen de recreatiesector om te achterhalen 

welke beleidsregels wel of niet noodzakelijk zijn voor deze sector. 

 

Maken van afspraken met de Regio VVV Kop van Noord-Holland over toekomstige 

samenwerking. 

 

De regio is al sinds 2012 met  VVV Kop van Noord-Holland in gesprek over de 

toekomstvisie. Sinds januari heeft Schagen hierin de trekkersrol. Begin 2013 ging de 

regio VVV Kop van Noord-Holland failliet. De uitvoerende taken van de VVV op het 

gebied van gastheerschap en promotie kregen een snelle  doorstart. Dit heeft 

geresulteerd in de VVV Top van Holland. Na deze doorstart pakken we ook het proces 

van de toekomstige samenwerking weer op.   

 

Contacten met (georganiseerd) bedrijfsleven. 

 

Het georganiseerd bedrijfsleven is bezig met de oprichting van de 

Ondernemersfederatie Schagen en een ondernemersfonds. De gemeente is hier nauw 

bij betrokken. Binnen het cluster Economische Zaken fungeert de 

bedrijfscontactfunctionaris als het aanspreekpunt voor ondernemers. 
 

 

2 Bedrijven zijn fysiek en digitaal goed bereikbaar 

 

Verbetering van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. 

 

Voor de toekomstige verbindingsweg Tuitjenhorn / Warmenhuizen stellen we een 

verkeersonderzoek en een schetsontwerp op. Op basis van prioriteitsstelling en 

beschikbare financiële middelen pakken we de komende jaren de knelpunten aan. 

Woonstraten gaan we reconstrueren, strikt conform de uitgangspunten van 30 km/u-

zones, zodat de veiligheid wordt vergroot. De belangrijkste kenmerken van 30 km/u-

wegen zijn: elementenverharding, fysieke maatregelen om snelheid te remmen en  

menging van fiets- en autoverkeer. 
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Duurzame instandhouding wegenareaal. 

Met een duurzame instandhouding van de openbare ruimte voorkomen  we dat de 

rekening naar de toekomst wordt doorgeschoven en er onnodige kapitaalvernietiging 

plaatsvindt. Dit realiseren we binnen de uitgangspunten van een duurzame begroting 

en de bezuinigingstaakstelling. We onderzoeken de mogelijkheden van een soberdere 

uitvoering,  het schrappen van dure elementen, grootschaligere contracten en een 

langere levensduur / vervangingscyclus. 

Uitbreiding van parkeermogelijkheden in het centrum van de kern Schagen. 

We zijn begonnen met het vervaardigen van een ontwerp van een parkeerterrein 

gelegen aan de Julianalaan in Schagen. De uitvoering is dit najaar gepland. Op dit 

moment bestaat  een tijdelijke situatie. 

Verbeteren van de verkeerscirculatie en opwaardering van het centrum van de kern 

Schagen. 

In de stad Schagen reconstrueren we de wijkontsluitingswegen rondom het centrum de 

komende jaren, waarbij de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid verbetert. De 

blauwe zone voor het gemeentehuis in Schagen is uitgebreid en we maken een 

ontwerp van een parkeerterrein gelegen aan de Julianalaan te Schagen. Daarnaast 

zijn we gestart met  een ontwerp voor het bestaande parkeerterrein Menisweg, inclusief 

aanrijroute. 

Realiseren van ca. 180 ha waterberging in samenwerking met Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier, conform het Nationaal Bestuursakkoord Water. 

De waterbergingsopgave is teruggebracht tot ca. 120 ha., want er zijn   alternatieve 

oplossingen. Deze zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking met de partners 

in het gebied. Het gemeentelijk belang, in de vorm van recreatievoorzieningen, is voor 

50% gesubsidieerd. Momenteel zijn 6 grote projecten in uitvoering. Ook worden 5 

nieuwe poldergemalen gebouwd. Daarmee realiseren we 85% van de totale opgave 

voor eind 2013.. De overige 15% moeten voor eind 2017 oppakken. Over alle projecten 

is uitgebreid met partners in het gebied gecommuniceerd. Eind 2013 worden afspraken 

gemaakt over het beheer van de gemeentelijke voorzieningen. 

Afronden van het lopend programma “actualiseren en digitaliseren 

bestemmingsplannen” (uiterlijk 1 juli 2013), het vaststellen van een nieuw programma 

herziening bestemmingsplannen en het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen 

voor het buitengebied (reeds gestart in 2012). 

De bestemmingsplannen buitengebied Zijpe en landelijk gebied Schagen zijn niet voor 

1 juli  vastgesteld. Deze ontwerpbestemmingsplannen lagen begin juli ter visie  en de 

vaststelling is eind van dit jaar gepland. Ter overbrugging geldt  vanaf 1 juli een 

beheerverordening. 

Opstellen van een plan van aanpak voor een nieuwe structuurvisie Schagen. 

Dit onderwerp is nog niet opgepakt. 
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Opstellen van een landschapsontwikkelingsplan Schagen (natuur en landschap) en 

een plan van aanpak 

Dit onderwerp is nog niet opgepakt. 

Vaststellen en uitwerking geven aan een nieuwe lokale woonvisie met daaraan 

gekoppeld een gemeenschappelijk woningbouwprogramma, waarin het thema 

faseren en doseren leidend is en het afsluiten van nieuwe prestatieafspraken met 

corporaties. 

De Stuurgroep HSZ stelde de concept lokale woonvisie voor de nieuwe gemeente 

Schagen vast. Op dit moment werken we aan een nieuw woningbouwprogramma. De 

nieuwe woonvisie en het bijbehorende woningprogramma worden eind augustus in 

het college aan de orde gesteld. 

Verder uitwerken van de financiële paragraaf en het uitvoeringsplan voor de realisatie 

van de Structuurvisie Petten. 

Uw raad stelde op 28 mei 2013 een krediet beschikbaar voor een 

haalbaarheidsonderzoek van de structuurvisie. De komende maanden gebruiken we 

om de haalbaarheid van het project diepgaand te onderzoeken en de conclusies te 

verwerken in een integraal advies. Dit advies leggen we  aan het einde van 2013 of het 

begin van 2014, ter besluitvorming voor aan uw raad. 

Financiële paragraaf (alle bedragen in euro’s) 

EXPLOITATIE 

 lasten baten saldo 

Begroot economisch 

domein 

  5.629.214 

Technische 

begrotingswijziging  

-215.780  -215.780 

Budget aanpassingen 

begrotingswijziging 

4.731.742 2.480.886 
 

2.250.856 
 

Nieuw budget economisch 

domein 

  7.664.290 
 

 

De technische begrotingswijziging betreft een verschuiving van budgetten tussen de 

domeinen. Per saldo komen deze wijzigingen op € 0 uit. 

De overige budgetaanpassingen betreffen in hoofdzaak de verwerking van de 

winstbestemming bij de jaarrekeningen 2012. Budgetten die in 2012 niet besteed waren 

zijn op deze manier “doorgeschoven” naar 2013.  
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INVESTERINGEN   (voor specificatie zie bijlage 1) 

 

Lasten 

Omschrijving begroot werkelijk Verschil Wijziging 

kapitaalslasten 

Investering met 

onderschrijding 

    

Investeringen met 

overschrijding 

6.506.800 7.188.061 682.261 N 43.560 N 

 

Baten 

Omschrijving begroot werkelijk Verschil Wijziging 

kapitaalslasten 

Subsidiebijdragen 

op investeringen 

0 1.452.370 113.207 N 64.657 V 
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SOCIAAL DOMEIN 

Ontwikkelingen en achtergrond  

Dit jaar zijn we gestart met de harmonisatie van diverse wet- en regelgeving en 

beleidsuitgangspunten. Zo is er een nieuwe Wmo verordening, een nieuwe verordening 

voor het leerlingenvervoer en is een tijdelijk nieuwe algemene subsidieverordening 

vastgesteld. De laatste in afwachting van de modernisering en harmonisatie van het 

huidige subsidiestelsel. Met betrekking tot deze modernisering wordt/is in augustus 2013 

de bestuursopdracht vastgesteld om hier via burger- en overheidsparticipatie samen 

met alle betrokkenen invulling aan te geven. Uiteindelijk moet dit resulteren in een 

nieuw subsidiestelsel per 2015. Ook zijn de uitgangspunten voor de kanteling van de 

Wmo door de raad vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd om aan de hand van 

eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vernieuwing in het 

sociaal domein aan te brengen en zijn we gestart dit in de uitvoeringspraktijk van de 

Wmo toe te gaan passen. 

Daarnaast is uiteraard veel aandacht uitgegaan naar de aankomende 

decentralisaties en nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein. Deze hebben een 

grote impact. Hiermee komt de jeugdzorg, de ondersteunende begeleiding, 

dagbesteding en persoonlijke verzorging over naar de gemeente en wordt nieuw 

invulling gegeven aan de sociale zekerheid aan de hand van de participatiewet. 

Samen met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel is dit voortvarend 

opgepakt en hebben de vier gemeenteraden de strategische visie vastgesteld. Op dit 

moment wordt hard gewerkt aan de verdere uitwerking en invulling resulterend in 

besluitvorming over de uitvoering eind 2013, implementatie in 2014 en start uitvoering 

per 2015. 

Verder zijn we samen met de schoolbesturen gestart om te komen tot een visie op en 

spreiding van onderwijshuisvesting. We willen daarbij inzetten op kwaliteit en 

continuïteit van onderwijs in relatie tot een effectieve en efficiënte spreiding. Deze 

uitgangspunten hiervoor willen we dit najaar in de raad laten vaststellen om daarna 

samen met de schoolbesturen de komende jaren hieraan invulling te geven. 

Daarnaast is gestart met de bouw van de brede school in Warmenhuizen. 

In het verlengde hiervan heeft de raad de uitgangspunten voor de harmonisatie van 

peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vastgesteld. Het komende schooljaar gaan we 

dit samen met betrokkenen verder invulling zodat volledige harmonisatie per augustus 

2014 een feit is. Inzet is tevens een toekomstbestendig scala aan voor- en 

vroegschoolse voorzieningen. 

Een laatste belangrijke ontwikkeling is de totstandkoming van het nieuwe lokale 

gezondheidsbeleid dat in oktober 2013 zal worden vastgesteld. 

1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud 

 

Implementatie van een nieuw subsidiestelsel voor peuteropvang (voor- en 

vroegschoolse educatie). 

 

In de vergadering van juni heeft uw raad een besluit genomen over voorbereiding van 

de implementatie. Met het maatschappelijk veld wordt dit verder voorbereid. De 

invoering van de stelselwijziging is voorzien voor het schooljaar 2014-2015. 

 

 



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 

 

 

Tussenrapportage 2013 

 

 

11 

 

Harmonisatie van het lokaal onderwijsbeleid. 

 

Een eerste stap is gezet voor harmonisatie van de schoolbegeleiding en logopedie. De 

volgende onderwerpen dienen in ieder geval nog te worden opgepakt: 

verkeerseducatie, milieueducatie, cultuureducatie, schoolzwemmen en gymvervoer. 

Na de zomervakantie pakken we dit verder op. Voorts maken we in REA LEA ( 

Regionale- en lokale educatieve agenda) verband afspraken met de 

samenwerkingsverbanden onderwijs en de regiogemeenten. Aan de orde komt: wat  

pakken we  regionaal op  en wat lokaal op  het gebied van leerplicht en voortijdig 

schoolverlaten, thuiszitters, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt,  overgang van primair 

naar voortgezet onderwijs en van vmbo naar mbo plus de afstemming tussen 

jeugdzorg en passend onderwijs. 

Ontwikkelen van (brede) scholen in Warmenhuizen, Burgerbrug, Sint Maartensbrug en 

Schagen. 

 

Tijdens de eerste maanden van dit jaar maakten we inzichtelijk welke onderwerpen we 

moeten oppakken  op het gebied van onderwijshuisvesting, waarbij sprake is van 

(nieuwe) ontwikkelingen en/of wat de financiële risico’s zijn . Dit zijn de volgende 

onderwerpen: 

 Visietraject onderwijshuisvesting met de onderwijspartners in de gemeente  

Schagen; 

 Nieuwbouw Het Molenduin (REC 4 voorziening) kern Schagen – Aloysius Stichting  

te Voorhout;  

 Overdracht juridisch eigendom RK basisschool De Vogelweid en PC basisschool  

De Wegwijzer Waldervaart complex Schagen;  

 Project brede school Warmenhuizen; 

 Project brede school Burgerbrug;  

 Project brede school St. Maartensbrug;  

 Onderwijscarrousel Schagen; 

 Onderzoek plaatsing zonnepanelen basisscholen in de gemeente Schagen; 

 Claim project- en ontwikkelkosten Wooncompagnie kern Schagen; 

 Buurtschoolpleinen in de gemeente Schagen; 

 Inzicht overschrijdingsregeling Stichting Kopwerk; 

 Doordecentralisatie buitenonderhoud van gemeente naar schoolbesturen op 1  

       januari 2015; 

   Mogelijk herzien van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs   

gemeente Schagen. 

Over bovenstaande onderwerpen krijgt u in uw vergadering van oktober 2013 een 

voorstel ter besluitvorming voorgelegd.   
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2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving 

Nieuwbouw van de brandweerkazerne in Warmenhuizen. 

 

De oplevering van de kazerne schuift door naar 2014. In verband met het faillissement 

van de aannemer is deze zaak in handen van de curator gesteld. De curator heeft op 

18 juni 2013 de gemeente bericht de aannemingsovereenkomst gestand te doen. De 

start van de bouw is hiermee vertraagd. 

 

Project rondom de regionalisering van de brandweer en de reddingsbrigade. 

 

De regionalisering van de brandweer moet wettelijk per 1-1-2014 een feit zijn. De 

overgang van de vrijwilligers en de materialen moet per 1-1-2015 afgerond zijn. Voor de 

reddingsbrigade wordt gewerkt aan een duidelijke organisatie tussen gemeente en de 

drie reddingsbrigades. Regionaliseren van de reddingsbrigade is mede afhankelijk van 

de omliggende kustgemeenten en de Veiligheidsregio. 

Opvangen van de gevolgen van de invoering van de nationale politie.    

De afgelopen maanden is de realisatie van de nationale politie voortvarend opgepakt 

en is het nieuwe bestel ook voor burgers en ondernemers zichtbaar en merkbaar. De 

gemeente kan hier verder aan bijdragen door de regie te nemen op de lokale 

veiligheid en dit te laten verankeren in het beleid van de Nationale Politie. 

Invoering van de wijzigingen in de drank- en horecawetgeving. 

Per 1 januari 2013 zijn de taken op het gebied van toezicht en handhaving van de 

Drank- en Horecawet verschoven van de Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) naar de 

gemeente. In dat kader moet de gemeente onder meer een handhavingsbeleid 

vaststellen. In regionaal verband zijn modellen voor zo'n beleid in concept opgesteld. 

Regionale uniformiteit wordt wenselijk geacht om te voorkomen dat er tussen 

gemeenten (te) grote verschillen ontstaan op het gebied van toezicht en handhaving. 

Voor daadwerkelijke uitvoering van het handhavingsbeleid wordt uit efficiency 

overweging gezocht naar samenwerking (poolvorming) met buurgemeenten. 

Ontwikkeling m.b.t. de onderhoudsdienst 

De ontwikkeling is het verder verlagen van het budget voor onderhoud van de 

openbare ruimte door een efficiëntere bedrijfsvoering, heroverweging van het niveau 

van dienstverlening en stimulering van burgerparticipatie. We besteden uit wat beter 

en goedkoper kan zonder de regie te verliezen. Daarnaast streven we naar het 

verkleinen van de openbare ruimte door bv.  het verkopen van snippergroen. 

Ontwikkelingen leerlingenvervoer 

Vlak voor aanvang van het schooljaar 2012-2013 ging het bedrijf, die het leerlingenvoer 

voor de gemeenten in de Kop van Noord-Holland uitvoerde, failliet. Op stel en sprong is 

dit vervoer overgenomen door de nieuwe vervoerder. Door de tijdsdruk heeft deze een 

voor hen zeer gunstige prijs bedongen en is er een forse overschrijding van € 286.000 op 

het begrote budget ontstaan.  
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In het najaar van 2012 is gestart met een aanbesteding van het leerlingenvervoer voor 

de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Vanaf het schooljaar 2013-

2014 wordt het leerlingenvervoer verzorgd door de firma Klomp uit Veenendaal. 

 

Sportvoorzieningen 

 

Na intensief overleg gevoerd te hebben met de besturen van twee 

openluchtzwembaden inzake de problemen rondom de bestuurlijke ondersteuning, 

het technisch beheer en exploitatie van de baden is er voor gekozen om het beheer 

en exploitatie onder te brengen bij Sportfondsen Schagen B.V. Uw raad heeft hierover 

in maart 2013 een besluit genomen. 

 

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het onderbrengen van twee sporthallen 

bij Sportfondsen Schagen B.V. voor wat betreft de exploitatie en beheer. 

Voor de Spartahal (kern Schagen) is dit reeds per 1 januari 2013 gerealiseerd. 

Daarnaast wordt voor één sporthal in september een intentieverklaring ondertekent 

waardoor per deze datum het beheer en exploitatie wordt overgedragen. Wij gaan er 

van uit dat voor het einde van het jaar de tweede sporthal ook wordt overgedragen. 
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Financiële paragraaf (alle bedragen in euro’s) 

EXPLOITATIE 

 lasten baten saldo 

Begroot sociaal domein   21.279.624 

Technische 

begrotingswijziging 

555.981 7.079 548.902 

Budget aanpassingen 

begrotingswijziging 

305.727 -293.911 599.638 

Nieuw budget sociaal 

domein 

  22.428.164 

 

De technische begrotingswijziging betreft een verschuiving van budgetten tussen de 

domeinen. Per saldo komen deze wijzigingen op € 0 uit. 

De overige budgetaanpassingen betreffen in hoofdzaak de verwerking van de 

winstbestemming bij de jaarrekeningen 2012. Budgetten die in 2012 niet besteed waren 

zijn op deze manier “doorgeschoven” naar 2013. Overige in het oog springende 

wijzingen zijn de stijging van het budget voor leerlingenvervoer, asbestsanering scholen 

en het aframen van de opbrengst snippergroen. 

INVESTERINGEN   (voor specificatie zie bijlage 1) 

 

Lasten 

Omschrijving begroot werkelijk Verschil Wijziging 

kapitaalslasten 

Investering met 

onderschrijding 

300.000 100.000 200.000 V 18.111 V 

Investeringen met 

overschrijding 

1.339.163 1.452.370 113.207 N 7.736 N 

 

Baten 

Omschrijving begroot werkelijk Verschil Wijziging 

kapitaalslasten 

Subsidiebijdragen 

op investeringen 

371.000 271.200 100.000 N 6.833 N 
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DOMEIN BURGER EN BESTUUR 

 

Ontwikkelingen en achtergrond 

Het cultuurhuis Markt 18 opende in het voorjaar de deuren. In Markt 18 is een zorgloket 

geopend waar mensen met hulpvragen terecht kunnen. Medewerkers van Wonen Plus 

Welzijn zijn daar aanwezig om deze vragen te beantwoorden. Ook kunnen mensen 

daar terecht voor vragen over of voor het aanmelden voor vrijwilligerswerk. 

We zijn verbetertraject gestart om gemeentelijke processen te ontdoen van 

overbodige stappen. Het ‘lean’ maken van processen moet leiden tot snellere 

processen en snellere dienstverlening. De eerste twee processen zijn aangepakt, nl.  

het postproces en het principe verzoek. De voorstellen voor verbeteren voeren we nog 

dit jaar door. 

Per 1 april dit jaar is voor inkoop- en aanbesteding nieuwe nationale wetgeving van 

kracht geworden, ter vervanging van de Europese richtlijnen. De drempelbedragen -

die gehanteerd worden voor Europese aanbesteding- zijn nog steeds van toepassing, 

maar aanvullend daarop zijn er regels gesteld waaraan de aanbestedende dienst 

moet voldoen bij aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen. 

 

1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd 

 

Afronden van de uitbreiding van de begraafplaats in Warmenhuizen. 

 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan afronding van de uitbreiding van de 

begraafplaats in Warmenhuizen. De plannen zijn gereed en voeren we in het najaar  

uit. De uiteindelijk geplande oplevering is in  februari 2014 . 

Financiële paragraaf (alle bedragen in euro’s) 

EXPLOITATIE 

 lasten baten saldo 

Begroot domein burger en 

bestuur 

  -26.984.918 

Technische 

begrotingswijziging 

344.161 -677.283 -333.121 

Budget aanpassingen 

begrotingswijziging 

6.915.471 8.472.490 -1.557.019 

 

Nieuw budget domein 

burger en bestuur 

  -28.875.058 

 

De technische begrotingswijziging betreft een verschuiving van budgetten tussen de 

domeinen. Per saldo komen deze wijzigingen op € 0 uit. 

De overige mutaties betreffen voornamelijk de algemene uitkering, lagere rentelasten, 

belastingopbrengsten en mutaties in de reserves voornamelijk als gevolg van het 

verwerken van de winstbestemming van de jaarrekeningen 2012  
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Risico’s 

In de begroting 2013 zijn een aantal risico’s benoemd in de paragraaf 

Weerstandsvermogen. Ter aanvulling op dit overzicht vermelden wij onderstaande 

risico’s: 

 

Aanloopfase gemeente 

 

In deze rapportage is getracht de budgetten zodanig aan te passen, dat ze nagenoeg 

overeen komen met het verwachte rekeningresultaat.  Omdat de organisatie nog in 

aanloopfase zit,  is er nog geen goed beeld van de jaarcyclus met betrekking tot 

budgetten. Ook zijn veel budgethouders nog onbekend met hun budget. Het is dus 

heel goed mogelijk dat het uiteindelijke rekeningresultaat afwijkt van de raming in deze 

tussenrapportage. 

 

Markt 18/Regius College 

 

Een deel van uitgaven voor het project Markt 18 en het Regius College wordt gedekt 

door de inkomsten uit de verkoop van de kavels aan de Lauriestraat, Regioplein en de 

Buiskoolstraat. De gemeente Schagen heeft met Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. een 

koopovereenkomsten gesloten voor deze kavels. Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. is 

failliet en de mogelijkheid bestaat dat de curator de overeenkomsten niet zal 

nakomen. De gemeente is dan vrij deze kavels aan een andere partij te verkopen. 

Bovendien kan, wanneer de curator de overeenkomsten niet nakomt, de gemeente 

een schadevergoeding indienen bij de curator. De hoogte van deze schade en of en 

in welke mate de curator deze schade kan vergoeden, is op dit moment nog niet 

duidelijk. Deze kavels worden getaxeerd om de huidige waarde te bepalen. Deze 

waarde kan lager zijn dan de verkoopprijs aan Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. Tevens 

wordt uit biedingen uit de markt duidelijk of en voor welk bedrag men deze kavels wil 

kopen. Een eerste bod op een kwart van de locatie Lauriestraat ligt lager dan de 

verkoopprijs zoals deze met Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. is overeengekomen. 

Wanneer er minder inkomsten zijn uit de verkoop van de Lauriestraat, Regioplein en 

Buiskoolstraat, dan zal de gemeente Schagen andere dekkingsmiddelen moeten 

aanwenden voor de uitgaven aan het project Markt 18 en het Regius College. 

 

Makado Centrum 

 

Door het college van de voormalige gemeente Schagen is na overleg met de 

toenmalige commissie Grondgebiedszaken (14-11-2011) ingestemd met de uitbreiding 

en herontwikkeling van het Makado Centrum (verder: Makado). Aanvrager heeft het 

plan verder uitgewerkt, er is een voorontwerp-bestemmingsplan gemaakt en de 

anterieure overeenkomst (inclusief grondruil en kostenvergoeding voor openbaar 

gebied) is opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan kan, na besluit van de raad, in 

procedure worden gebracht en worden gepresenteerd aan omwonenden, bedrijven 

en andere belangstellenden. Een raadsvoorstel over de uitbreiding en herontwikkeling 

van Makado is gelijk met deze rapportage in voorbereiding en staat ook gepland voor 
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de raad van september. Met de uitbreiding en herontwikkeling van het Makado is in de 

begroting 2013 en verder en ook in deze rapportage financieel geen rekening mee 

gehouden. De gemeentelijke inbreng is becijferd op € 1.500.000. 

 

Grondexploitatie 

 

Bij  het opstellen van de jaarrekeningen 2012 is er door de afzonderlijke fuserende 

gemeenten rekening  gehouden met het afwaarderen van grondvoorraden en of 

hebben zij voorzieningen gevormd. In deze rapportage vindt verder geen bijstelling 

plaats. Aan de hand van de nog vast te stellen Woonvisie zullen wij een voorstel doen 

voor het afwaarderen en beheren van deze gronden. Het afwaarderen volgt in een 

nog op te stellen voortgangsrapportage. Het beheren (behouden, verkopen) wordt 

omschreven in de nog op te stellen Nota grondbeleid. De planning is dat deze binnen 

enkele maanden na het vaststellen van de Woonvisie aan uw raad wordt voorgelegd. 

 

Algemene uitkering gemeentefonds 

 

In deze rapportage vindt naar aanleiding van de meicirculaire 2013 een negatieve 

aanpassing van de algemene uitkering plaats van in totaal 786.000 euro. Het Rijk gaat 

nog maatregelen treffen om het tekort op de Rijksbegroting te beperken. Welke 

effecten dit heeft op de algemene uitkering is nog niet bekend.   

 

Ahri-uitkering 

 

Met ingang van 2013 past het ministerie een gewijzigde vorm van een nacalculatie toe 

over het vorige boekjaar. Een nacalculatie vindt voornamelijk plaats vanwege de  

methode ‘samen de trap op en samen de trap af’. Dat wil zeggen dat de hoogte van 

de gemeentefondsuitkering afhankelijk is van de werkelijke uitgaven van een 

bepaalde categorie rijksuitgaven, zoals deze categorie door het rijk is vastgesteld ( 

NGU=netto gecorrigeerde uitgaven). 

Nu dat de werkelijke uitgaven over 2012 voor het rijk veel lager zijn uitgevallen dan 

verwacht, moeten de gemeenten een deel van de gemeentefondsuitkering over 2012 

terugbetalen. Tot en met 2012 werd deze verrekening gebaseerd op de 

uitkeringsfactor van 2012. Deze methodiek is echter gewijzigd met ingang van 2013. De 

nacalculatie vindt nu plaats op basis van de uitkeringsfactor van het volgende jaar. 

Dat betekent voor de gemeente Schagen een lagere Ahri-uitkering van € 499.000,-, 

omdat de uitkeringsfactor in 2013 door de recessie veel lager is in 2013 dan in 2012. 

De gemeenten zijn over deze nieuwe wijze van nacalculatie nauwelijks geïnformeerd 

en worden nu met een extra financieel tekort geconfronteerd. 

 

Risico Invoering Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en herijking van het 

gemeentefonds. 

Met de komst van de BAG stellen alle gemeenten gegevens over adressen en 

gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen. Het kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens 

beschikbaar aan de diverse afnemers.  
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Met de invoering van de BAG is ook de definitie veranderd en wordt niet gesproken 

over woningen, maar over ‘’verblijfsobjecten met een woonfunctie’’.  Dit heeft 

gevolgen voor de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds. Alleen 

recreatiewoningen, waaraan het gebruiksdoel van ‘woonfunctie’ is toegekend, tellen 

mee in de bepaling van de hoogte van het gemeentefonds. Verder wordt een groep 

wooneenheden met een woonfunctie (bejaardentehuis, gevangenis) als één 

verblijfsobject gedefinieerd. Uit analyse door de VNG en CBS blijkt dat invoering voor 

een grote groep gemeenten tot hoge nadelige effecten gaat leiden. Om die reden 

wordt de invoering van de BAG voor het gemeentefonds uitgesteld en gekoppeld aan 

de komende herijking van het gemeentefonds.  

Bij de herijking van het gemeentefonds maken alle verdeelmaatstaven ( inwoners, 

uitkeringsgerechtigden, lage inkomens, wooneenheden etc.) onderdeel uit van het 

onderzoek naar een nieuwe vorm van verdeling , waarbij een relatie wordt gelegd 

tussen de kosten van de gemeenten en de structuurkenmerken van een gemeente. 

De beoogde ingangsdatum van het nieuwe verdeelmodel is 1 januari 2015. De 

financiële consequenties voor de gemeente door de invoering van de nieuwe definitie 

van een wooneenheid en door de herijking van het gemeentefonds zijn niet bekend. 
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Bijlage 1 Overzicht investeringen met onder- of overschrijding 

In onderstaand overzicht zijn investeringen opgenomen waarbij sprake is van een onder- of overschrijding op het aangevraagde budget. 

Per saldo hebben deze mutaties een voordelig effect op het begrotingssaldo 2013 van € 29.692,- 

 

Investeringen  uitgaven Krediet

Verwachte 

kosten

Verwachte 

extra 

inkomsten

Over - 

onderschrijding

Bijramen 

krediet

Aframen 

krediet Nw krediet

Wijz. Kap. 

Lasten

terugstorten 

in reserve

Vervanging 2e tankautospuitwagen 300.000 100.000 200.000 200.000 100.000 -18.111

bluswatervoorziening 525.000 498.600 26.400 26.400 0 -4.224

tankautospuit cg 300.000 287.922 12.078 12.078 287.922 -1.228

warmtebeeldcamera's 16.000 44.664 -28.664 28.664 44.664 4.586

vervangen helmen 0 14.000 -14.000 14.000 14.000 2.240

Brandweer bouwrijpmaken Hofstraat 184.163 203.305 -19.142 19.142 203.305 1.308

Aanschaf zoutstrooier 42.000 35.000 7.000 7.000 35.000 -1.412

Voorbereiding kwartelhof 50.000 42.580 7.420 7.420 42.580 -507

Kwartelhof 328.000 314.791 13.209 13.209 314.791 -903

Sportlaan 375.000 420.733 -45.733 45.733 420.733 3.125

Stationsweg 306.000 384.618 -78.618 78.618 384.618 5.372

Hoep 310.000 452.014 -142.014 142.014 452.014 9.704

Nes Rijweg 102.000 87.122 14.878 14.878 87.122 -1.017

Frans Halsstraat/acaciaplein 1.050.000 1.210.213 -160.213 160.213 1.210.213 10.948

Plevierstraat 344.000 406.663 -62.663 62.663 406.663 4.282

Centrumrand-oost 3.368.500 3.664.820 -296.320 296.320 3.664.820 20.249

Reconstructie kade lagedijk 231.300 169.507 61.793 61.793 169.507 -6.282

Bouw brandweerkazerne(verkoop 

woning) -371.000 -271.000 6.833

Aanpak Schoolstraat/Jewelweg 460.000 460.000 -133.064 -9.093

Beethovenlaan 663.600 663.600 -242.500 -16.571

Herinrichten T-splitsing 

Dorspweg/Abbweg 725.000 725.000 -265.881 -18.169

Inrichting Raadhuisstraat Dirkshorn 317.500 317.500 -109.072 109.072

Duurzaam veilig inrichten Dorpsweg 

Callantsoog 1.699.300 1.699.300 -150.462 150.462

Herinrichting kanaaldijk duurzaam 

veilig t' Zand 750.000 750.000 -304.749 -20.825

Totaal investeringen uitgaven 12.076.363 12.951.952 -1.476.728 -504.589 847.367 342.778 7.837.952 -29.694 259.534
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Toelichting 

Vervanging 2e tankautospuit 

Voor de post Schagen is voor 2013 in de begroting een bedrag van € 300.000,- opgenomen voor de aanschaf van een vervangende 2e 

tankautospuit. In het regionaalsdekkingsplan 2013-2020 stellen we voor om in ieder geval in Schagen 1 tankautospuit, 1 

hulpverleningsvoertuig en 1 hoogwerker in 2020 te hebben. In het dekkingsplan is nog geen rekening gehouden met opleiden, oefenen, 

bijscholen en restdekking. Voor opleiden,  oefenen, bijscholen en de betrokkenheid van de vrijwilligers wordt in ieder geval de 2e 

tankautospuit tot 2020 in bedrijf gehouden door het gebruikte voertuig van Castricum over te nemen. De aanschaf van deze 2e 

tankautospuit valt € 200.000 lager uit (besluit college 7 mei 2013). 

 

Bluswatervoorziening 

Het krediet voor het creëren van bluswatervoorzieningen is afgerond. De kosten zijn lager uitgevallen. 

 

Tankautospuit Callantsoog 

De tankautospuit Callantsoog is inmiddels aangeschaft en de aanbesteding is lager uitgevallen dan de raming. 

 

Warmtebeeldcamera’s 

In de investeringslijst 2013 is krediet gereserveerd voor 2 warmtebeeldcamera’s. Echter na inventarisatie is gebleken dat de 

warmtebeeldcamera’s locatie Zijpe ook aan vervanging toe zijn. Door de herindeling is deze investering achterwege gebleven. 

Voorgesteld wordt om het krediet voor 4 warmtebeeldcamera’s uit te breiden. 

 

Vervangen helmen 

Naar aanleiding van een inventarisatie bleek dat dit jaar de bestaande helmen niet meer voldoen aan de veiligheidseisen en vervanging 

moeten worden. In de investeringslijst is dit opgenomen, terwijl ze wel in de meerjaren-investering stonden. 

 

Brandweer bouwrijpmaken Hofstraat 

Voor het bouwrijpmaken van de Hofstraat is een nagekomen factuur ontvangen voor het aanpassen van de verlichting. Hiermee was 

geen rekening meer gehouden. 

 

Aanschaf zoutstrooier 

De zoutstrooier is inmiddels aangeschaft en de aanbesteding is lager uitgevallen dan de raming. 
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Voorbereiding Kwartelhof 

De voorbereidingen voor de reconstructie van de Kwartelhof zijn lager uitgevallen als gevolg van lagere kosten voor het ontwerp. 

 

Kwartelhof 

Ook de uitvoering van de reconstructie is lager geweest, als gevolg van een lagere aanbesteding. 

 

Sportlaan 

De reconstructie van de Sportlaan is hoger uitgevallen omdat tijdens het proces een aantal bomen verwijderd moesten worden en er wat 

meerwerk naar boven kwam in verband met de verkeersveiligheid. 

 

Stationsweg 

De reconstructie van de Stationsweg is hoger uitgevallen omdat de uitvoering van de werkzaamheden meer verontreinigde grond 

afgevoerd moest worden dan tijdens de voorbereidingen was ingeschat. Ook zijn meer voorzieningen aangelegd voor het NS station en 

de omwonenden. 

 

Hoep 

De reconstructie van de Hoep is hoger uitgevallen, omdat tijdens de reconstructie veel klei vervangen en afgevoerd moest worden. 

Verder moesten in een later stadium lichtmasten aangepast worden naar het karakter van de binnenstad en kwamen er meer kosten 

naar voren voor het opgraven en plaatsten van een antitankmuur. Ook is bomengranulaat ten behoeve het door wortelbaar pakket van 

de bomen toegepast waarmee geen rekening is gehouden. 

 

Nes Rijweg 

De reconstructie van de rij weg bij de Nes is lager uitgevallen door een lagere aanbesteding. Ook de bijkomende kosten vielen mee. 

 

Frans Halsstraat/Acaciaplein 

De kosten van de reconstructie van de Frans Halsstraat/Acaciaplein zijn hoger uitgevallen omdat  extra aandacht is besteed aan de 

drainage en het toepassen van zogenaamd bomengranulaat . Dit omdat de grondwaterstand in de wijk Groeneweg erg hoog is. Zo zijn 

er, in plaats van één gewone drainagebuis, drie extra sterke drainagebuizen aangelegd. In de budgetraming was nog niet meegenomen 

dat het fiets- en voetpadgedeelte van de Nes nogmaals deels gedaan moest worden. Dit  naar aanleiding van klachten  na de 

oplevering  ruim twee jaar geleden, waarna regelmatig conflicten tussen fietsers en voetgangers ontstonden. Om het Acaciaplein wat 

meer uitstraling te  geven, plaatsten we voor elk van de drie flats een grote bloembak van hardsteen. 
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Plevierstraat 

De reconstructie van de Plevierstraat is hoger uitgevallen door de renovatie van een speelterreintje met bijbehorende valondergrond. Met 

deze renovatie was in het krediet geen rekening gehouden. 

 

Centrumrand Oost 

Door de provincie zijn de subsidiabele kosten voor dit project lager vastgesteld dan geraamd. Hierdoor vallen de netto kosten voor de 

gemeente van dit project hoger uit. 

 

Reconstructie kade Lagedijk 

Alle werkzaamheden zijn afgerond. De aanbesteding is lager uitgevallen. 

  

Bouw brandweerkazerne 

In het college van 11 december 2012 is besloten in te stemmen met de verkoop van het appartement aan de Hofstraat 37 te Schagen 

aan de Wooncompagnie voor de prijs van € 271.200,- Dit is € 100.000,- lager dan de geraamde opbrengst. 

 

Aanpak Schoolstraat/Jewelweg 

Binnen deze kredieten is geen rekening gehouden met aangevraagde en inmiddels gehonoreerde subsidies voor deze projecten. Deze 

subsidies leiden tot een lagere netto investering en lagere kapitaallasten. 

 

Beethovenlaan 

Binnen deze kredieten is geen rekening gehouden met aangevraagde en inmiddels gehonoreerde subsidies voor deze projecten. Deze 

subsidies leiden tot een lagere netto investering en lagere kapitaallasten. 

 

Herinrichten T-splitsing Dorpsweg/Abbweg 

Binnen deze kredieten is geen rekening gehouden met aangevraagde en inmiddels gehonoreerde subsidies voor deze projecten. Deze 

subsidies leiden tot een lagere netto investering en lagere kapitaallasten. 

 

Inrichten Raadhuisstraat Dirkshorn 

Binnen deze kredieten is geen rekening gehouden met aangevraagde en inmiddels gehonoreerde subsidies voor deze projecten. Deze 

subsidies leiden tot een lagere netto investering en lagere kapitaallasten. 
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Duurzaam veilig inrichten Dorpsweg Callantsoog 

Binnen deze kredieten is geen rekening gehouden met aangevraagde en inmiddels gehonoreerde subsidies voor deze projecten. Deze 

subsidies leiden tot een lagere netto investering en lagere kapitaallasten. 

 

Herinrichting Kanaaldijk duurzaam veilig ’t Zand 

Binnen deze kredieten is geen rekening gehouden met aangevraagde en inmiddels gehonoreerde subsidies voor deze projecten. Deze 

subsidies leiden tot een lagere netto investering en lagere kapitaallasten. 
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Bijlage 2 Overzicht afgeronde investeringen 

 

Afgeronde investeringen Begroot

Werkelijk 

kosten t/m 

31-07-2013

Werkelijk 

inkomsten 

31-07-2013 Restkrediet

Bijramen 

krediet

Aframen 

krediet

snipperkar 2012 15.000 15.700 -700 700

Tractor 2012 42.000 45.400 -3.400 3.400

Brandweer mobilofoon/portofoon 35.000 33.966 1.034 1.034

Openbare verlichting 2011 133.000 135.942 -2.942 2.942

Reigershof 486.529 491.643 -5.114 5.114

Sperwerhof 852.000 861.881 -9.881 9.881

Zwaluwplein 140.894 141.298 -404 404

Marktstraat/kanaalstraat/veldstraat 322.938 327.889 -4.951 4.951

Zuiderweg verkeersmaatregelen 25.000 9.516 15.484 15.484

strooimachine 2012 35.000 25.870 9.130 9.130

bruggen 2010 202.000 204.393 -2.393 2.393

renovatie speellocaties 2009 120.000 121.014 -1.014 1.014

rioleringsplan 2011 900.000 898.849 1.151 1.151

Totaal investeringen 3.309.361 3.313.361 -4.000 30.799 26.799
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Bijlage 3 Overzicht lopende investeringen 2013 

Onderstaand overzicht staan de kredieten vanuit de voormalige gemeenten die nog 

niet afgesloten zijn en de bij de begroting 2013 beschikbaar gestelde kredieten. 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen 

Totaal 

toegestaan             

Krediet

Besteed t/m 

2012

Besteed 

2013 Restant

Brug kanaal Stolpen-Schagen 2010 250.000 56.040 193.960

Brug kanaal Stolpen-Schagen 2010 

baten -12.500 -12.500 0

Restauratie gemeentetoren Markt 2007

680.412 600.712 1.277 78.423

Restauratie gemeentetoren Markt 2007 

baten -272.645 -221.258 -51.387

Svn-duurzaamheidsleningen 1.500.000 776.468 723.532

Particpatie Duurz. Energieprojecten 1.000.000 1.000.000

Structuurvisie (Dorpsplein) Petten 1.000.000 21.020 978.980

Wbp t'Zand 258.000 242.306 127 15.567

Bt tz uitbr Kolksluis-woonrijpmaken 88.352 39.482 48.870

Bt tz 2KonWII/Kbos-v/t/a 100.000 53.793 46.207

Startersleningen Nes Noord 300.000 200.000 100.000

Hogedrukspuitwagen 2012 10.000 13.925 -3.925

Juridisch handwerk 32.320 32.320

Langlopende vorderingen SOZA 928.081 868.844 59.237

Tijdelijke huisvesting HSZ 980.000 643.666 256.521 79.813

DMS-systeem 2009 55.000 6.860 48.140

Basisregistratiesysteem 2010 63.000 32.855 30.145

Software NUP 2010 40.000 10.986 29.014

Software NUP 2010 (baten) -2.093 2.093

Smartboards 12.000 0 12.000

EGEM I traject (NUP) 247.544 193.406 54.138

Herinrichten oevers 2011 60.960 50.548 8.604 1.808

Herinrichten oevers 2012 60.960 34.297 26.663

Renovatie Julianaschool 2011 50.000 3.743 46.257

Aloysiusschool hsv progr 2009 218.562 63.018 558 154.986

De Rank hsv progr 2009 201.077 3.744 197.333

De Ark hvp progr 2010 155.000 37.766 117.234

Aloysiusschool hsv progr 2012 

nieuwbouw 3.082.378 1.559.044 1.379.589 143.745

Keerkring 2 lokalen 2012 331.475 331.475

Het Molenduin hsv progr 2008 3.455.707 141.990 3.313.717

Het Molenduin hsv progr 2010 (1e inr) 188.587 188.587

Herontwikkeling Markt 18 2009 8.068.254 6.989.715 96.051 982.488

Herontwikkeling Markt 18 2009 baten -500.000 -500.000 0

Duurzaamheidsmaatreg. Markt 18 

2011 87.500 85.000 303 2.197

Camperplaatsen (2012) 65.000 42.643 4.150 18.207

Beethovenlaan-voorbereiding (IBOR 

2011) 60.000 3.260 56.740

Invulling omgeving Markt 18 350.000 93.679 254.534 1.787
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Investeringen 

Totaal 

toegestaan             

Krediet

Besteed t/m 

2012

Besteed 

2013 Restant

Invulling omgeving Markt 18 baten -51.131 -50.131 -11.477 10.477

Voorbereid.kst div straten (IBOR 2012)

153.783 97.544 100.708 -44.469

Leeuweriksstraat (IBOR 2013) 512.400 214.963 297.437

Voorbereiden projecten 2014 75.000 5.000 70.000

Aanpassing bushaltes 2008/2009 441.640 107.021 5.930 328.689

Aanpassing bushaltes 2008/2009 

baten -443.982 -54.432 -389.550

Verkeerscirculatieplan 1e fase (2012) 800.000 27.549 17.211 755.240

Vissteigers 2012 25.000 20.970 1.903 2.127

Komgrenzen/Duurzaam Veilig 730.481 657.059 254 73.168

Tankautospuit Cg 300.000 287.922 12.078

Vervanging redd.Brigade SMz 220.000 215.949 4.051

Voetpad en voorbereiding 

Herinrichting Kemphaanweg 40.000 22.444 6.498 11.058

Verlichting Jewelweg/Schoolstraat 57.000 0 57.000

Bomen Dorpsplein Cg 4.202 0 4.202

Ondergrondse container Dorpsplein 30.000 0 30.000

Riool Melchiorstraat/Sportlaan 718.000 618.306 99.694

Basisrioleringsplan t'Zand 58.000 38.694 19.306

Zakelijke recht sanering buitengebied

17.705 4.615 13.090

Vuilwaterriool Dorpsplein 168.000 0 168.000

Transportleiding Jewelweg 753.000 6.891 29.596 716.513

Vervanging 7e en 8e lokaal obs Petten

596.260 597.073 -813

Brede school SMb 1.560.000 23.956 5.217 1.530.827

Brede school Bbg 1.830.000 47.064 2.739 1.780.197

Vervangen Sportvloer Multitreffer 0

Aula Sint Maartensbrug 117.000 9.940 10.706 96.354

Verbouwing gemeenteloods 

Callantsoog 127.000 105.741 21.259

Voorbereiding vervanging 

reddingsbrigadepost 20.000 20.000

Verbouw bibliotheek 't Zand 52.000 53.958 -1.958

Bredeschool Warmenhuizen 7.154.286 578.414 1.385.942 5.189.930

Onderhoud zwembad Dirkshorn 22.500 7.112 15.388

Museum Eenigenburg 165.000 20.528 170.462 -25.990

Pannaveld Snoekbaars Tuitjenhorn 16.000 0 16.000

Aanleg begraafplaats Warmenhuizen 300.000 16.514 29.165 254.321

Urenmuur Waarland & urnenveld Sint 

Maarten 30.000 19.635 7.607 2.758

Bijdrage begrafenisver. St. Barbara 15.000 10.844 4.156

Vervanging rioolstelsel Dorpsstraat 

Sint Maarten 444.566 363.999 80.567

Riolering Raadhuisstraat Dirkshorn 481.000 3.946 102.464 374.590

Relinen riolering 2012 321.134 286.431 10.000 24.703

Actualisatie BP Tuitjenhorn 50.000 37.306 12.694

Actualisatie BP Warmenhuizen 50.000 36.283 13.717

Actualisatie BP Bedrijventerrein 35.000 38.668 -3.668

Actualisatie BP Dirkshorn 30.000 23.252 402 6.346

Actualisatie BP Tussengebied 130.000 15.045 114.955
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Investeringen 

Totaal 

toegestaan             

Krediet

Besteed t/m 

2012

Besteed 

2013 Restant

Actualisatie BP Sint Maarten 25.000 22.004 2.996

Leefbaarheid Dirkshorn 51.500 50.200 5.497 -4.197

Leefbaarheid Dirkshorn Baten -24.000 -6.000 -18.000

Aanpak Veersloot/MFA Dirkshorn 963.344 32.500 535.329 395.515

Actualisatie BP recreatieterrein 60.000 52.689 388 6.923

Herziening BP landelijk gebied 200.000 233.748 8.177 -41.925

Werkzaamheden bij plan Groenedijk 56.300 22 56.278

Werkzaamheden bij plan Groenedijk 

(baten) -68.185 -31.500 -36.685

Reconstructie Dorpsstraat Sint 

Maarten 894.815 471.078 134.037 289.700

Ambiteus milieubeleid 89.488 27.534 6.843 55.111

Herstructuring Bedrijventerrein 174.789 103.283 114.364 -42.858

Herstructuring Bedrijventerrein (baten) -25.000 25.000

Toeristisch-recrreatieve 

objectbewijzering 14.899 8.900 5.999

Uitwerking wandelroute netwerk 33.653 10.990 22.663

Recreatieve routes A t/m G 48.971 11.984 36.987

Voorbereiding ontsluitingsweg 80.000 43.090 36.910

Voorbereiding verbindingsweg 102.000 17.857 14.062 70.081

Kalverdijk-Koorndijk 30km inrichting 19.780 5.934 8.704 5.142

Groot onderhoud wegen 2012 1.129.000 977.840 181.157 -29.997

Klein groot onderhoud 2012 157.000 29.062 67.397 60.541

Groot onderhoud bruggen 49.875 30.000 40.375 -20.500

Inhaalslag wegenonderhoud 956.581 24.624 385.621 546.336

Verkeer remmende maatregelen Hoge 

Akker 10.226 10.226

Kruispunt N504 Kanaalweg-

Westfriesedijk 122.777 122.777 0

Kruispunt N504 Kanaalweg-

Westfriesedijk (baten) -61.389 -61.389

Voorbereiding Brandweerkazerne 

Warmenhuizen 1.250.000 95.307 59.849 1.094.844

Vervanging lichtmasten en armaturen 144.750 8.110 136.640

Vervanging brandweeruniformen 31.198 14.006 17.192

Project kompas Noordkop 20.125 4.025 16.100

Onderwijshuisvestingsplan Schagen 118.619 118.619

Vervanging en verbetering riolering 

naar aanleiding van rioolinspecties 420.168 420.168

Uitwerking klimaatvisie 89.488 89.488

Vervanging rioolreiniger 35.000 35.000

ROM rioolontstopper WJ-RZ-63 35.000 35.000

Beleid instandhouding voorziening 

kleinere kernen. Inhuur derden voor 

ondersteuning 6.303 6.303

Riolering 2013 750.000 750.000

Multifunctionele accommodatie 294.118 294.118
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Investeringen 

Totaal 

toegestaan             

Krediet

Besteed t/m 

2012

Besteed 

2013 Restant

Informatieplan en projectenboek voor 

het onderdeel automatisering 178.775 178.775

Informatieplan en projectenboek voor 

het onderdeel automatisering 206.279 206.279

Vervanging Peugeot Partner 17.282 17.282

Vervanging Peugeot Partner 17.282 17.282

Vervanging Mercedes 408 

CDI+hydraulische kraan 62.120 62.120

Vervanging John Deere 6120 premium 

grasbanden 67.830 67.830

Vervanging Peugeot Partner 17.282 17.282

Hardware automatisering 35.000 35.000

Bedrijfsauto Piaggo Porter Maxi 32.000 32.000

Bedrijfsauto VW LT 28 46.000 46.000

Bedrijfsauto VW LT 28 46.000 46.000

Aanschaf openbare werken: VW 

€45.000, snipperaar €30.000, 

zoutstrooier €42.000 117.000 117.000
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Bijlage 4 Overzicht teruggedraaide investeringen 

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke investeringen  conform de 

ingezette transitie  uit de bestaande meerjarenramingen worden gehaald.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving krediet uitgaven Restant 2013 2014 2015 2016

Kruising Stationstraat - Veilingweg WH 177.000        16.773        160.227       160.227

Opst.verkeer- en vervoerplan/verkeersmod 117.326        113.826     3.500            3.500

Reconstructie Openbare verlichting 2012 133.000        81.416        51.584          16.150 15.684           15.219           14.753           

Zuiderweg verk. maatregelen (2011) 25.000          9.516          15.484          7.125 6.906 6.688 6.469

VRI Beethln/Nieuwstraat 150.000        -              150.000       2.625 12.750 12.488 12.225

Herinrichting oevers 2011 60.960          50.549        10.411          3.454 3.812 3.739 3.665

Renovatie speellocaties 2010 75.000          71.348        3.652            7.403 7.229 7.055 6.881

Speellocaties 2011 25.000          498              24.502          833 2.542 2.484 2.425

Valondergronden (2012) 40.000          34.868        5.132            3.887 3.794 3.701 3.607

Wandelpadennetwerk Zijpe 196.400        56.353        140.047       140.047

Voorbereiding uitvoering GVVP 325.000        2.450          322.550       322.550

Afvalwatertrace GrK-Cg 756.300        108.388     647.912       62.687 61.433 60.180 58.926

Rioolplan WT Hartplein eo 430.000        291.893     138.107       29.240 28.576 27.911 27.246

Vervanging van hardhouten beschoeiingen 14.286          -              14.286          250 976 960 943

uitwerking GVVP: Aanpassing ANWB bebording 15.000          -              15.000          15.000

uitwerking GVVP: fietspad Geemstermerambacht 137.500        -              137.500       137.500

Uitwerking GVVP: 30 km zone Sint Maarten 26.000          -              26.000          26.000

Uitwerking GVVP: 30 km zone Stroet 26.000          -              26.000          26.000

Uitwerking GVVP: ontsluitingsweg Warmenhuizen Noord 520.000        -              520.000       520.000

Uitwerking GVVP: Middengeleider Veilingweg-Dorpsstraat 115.000        -              115.000       115.000

Uitwerking GVVP: Verbindingsweg De Dijken-Dergmeerweg 1.429.000    -              1.429.000    1.429.000

Uitwerking GVVP: 30 km zone Warmenhuizen 68.000          -              68.000          68.000

Uitwerking GVVP: 30 km zone Tuitjehorn 72.858          -              72.858          72.858

Uitwerking GVVP: 30 km zone 't Rijpje 8.000            -              8.000            8.000

Uitwerking GVVP: 30 km zone Groenveld 12.000          -              12.000          12.000

Uitwerking GVVP: 60 km zone Dergmeerweg 35.000          -              35.000          35.000

Vernieuwen OV op basis van OV beleidsplan 145.280        -              145.280       2.542 9.927 9.758 9.588

Voorbereiding werken 19.000          -              19.000          333 4.465 4.332 4.199

Nijverheidsstraat + plein Scaghontheater 453.000        -              453.000       7.928 30.955 30.427 29.898

Oranjebuurt 414.000        -              414.000       7.245 28.290 27.807 28.624

Julianalaan/torenplein/Laurierstraat 370.750        -              370.750       6.488 25.334 24.902 24.469

Berkenweg pleintje 145.033        -              145.033       2.538 9.911 9.742 9.573

Reconstructie openbare verlichting 133.000        -              133.000       2.328 9.088 8.933 8.778

Herinrichting oevers 60.960          -              60.960          1.067 4.166 4.094 4.023

Rotonde Haringhuizerweg en Zuiderweg 711.000        -              711.000       12.243 48.585 47.756 46.926

Riolering 1.000.000    -              1.000.000    17.500 57.222 56.444 55.666

Beheer Waterwegen 2013 baggeren 300.000        -              300.000       300.000

Uitwerking GVVP: fietssuggestiestroken Kerkweg- Groenvelderweg 264.000        -              264.000       264.000

Vervanging van hardhouten beschoeiingen 14.286          -              14.286          250 976 960

Inlopen onderhoudsachterstand wegen 420.168        -              420.168       420.168

Vernieuwen OV op basis van OV beleidsplan 145.280        -              145.280       2.542 9.927 9.758

Voorbereiding werken 19.000          -              19.000          333 4.465 4.332

Tlv reguliere kredieten 19.000-          -              19.000-          -333 -4.465 -4.332

reconstructie Openbare ruimte 2.633.783    -              2.633.783    46.091 179.975 176.902

Reconstructie openbare verlichting 133.000        -              133.000       2.328 9.088 8.933
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Omschrijving krediet uitgaven Restant 2013 2014 2015 2016

Herinrichting oevers 60.960          -              60.960          1.067 4.166 4.094 4.023

Rotonde Haringhuizerweg en Zuiderweg 711.000        -              711.000       12.243 48.585 47.756 46.926

Riolering 1.000.000    -              1.000.000    17.500 57.222 56.444 55.666

Beheer Waterwegen 2013 baggeren 300.000        -              300.000       300.000

Uitwerking GVVP: fietssuggestiestroken Kerkweg- Groenvelderweg 264.000        -              264.000       264.000

Vervanging van hardhouten beschoeiingen 14.286          -              14.286          250 976 960

Inlopen onderhoudsachterstand wegen 420.168        -              420.168       420.168

Vernieuwen OV op basis van OV beleidsplan 145.280        -              145.280       2.542 9.927 9.758

Voorbereiding werken 19.000          -              19.000          333 4.465 4.332

Tlv reguliere kredieten 19.000-          -              19.000-          -333 -4.465 -4.332

reconstructie Openbare ruimte 2.633.783    -              2.633.783    46.091 179.975 176.902

Reconstructie openbare verlichting 133.000        -              133.000       2.328 9.088 8.933

Vervanging en verbetering riolering GRPIII 420.168        -              420.168       7.353 24.043 23.716

Riolering 975.000        -              975.000       17.063 55.792 55.033

vernieuwen rijbaan Valkkogerdijk en versterken dijklichaam 957.983        -              957.983       957.983

Vervanging van hardhouten beschoeiingen 14.286          -              14.286          250 976

Inlopen onderhoudsachterstand wegen 420.168        -              420.168       420.168

Vernieuwen OV op basis van OV beleidsplan 145.280        -              145.280       2.542 9.927

Voorbereiding werken 19.000          -              19.000          333 4.465

Tlv reguliere kredieten 19.000-          -              19.000-          -333 -4.465

reconstructie Openbare ruimte 2.633.783    -              2.633.783    46.091 179.975

Reconstructie openbare verlichting 133.000        -              133.000       2.328 9.088

Herinrichting oevers 60.960          -              60.960          1.067 4.166

Vervanging en verbetering riolering GRPIII 420.168        -              420.168       7.353 24.043

Riolering 1.170.000    -              1.170.000    20.475 66.950

Aanschaf duiker 93.396          -              93.396          1.634 5.344

Vervanging van hardhouten beschoeiingen 14.286          -              14.286          250

Vernieuwen OV op basis van OV beleidsplan 145.280        -              145.280       2.542

reconstructie Openbare ruimte 2.633.783    -              2.633.783    46.091

Reconstructie openbare verlichting 133.000        -              133.000       2.328

Herinrichting oevers 60.960          -              60.960          1.067

Vervanging en verbetering riolering GRPIII 420.168        -              420.168       7.353

Riolering 1.800.000    -              1.800.000    31.500

Vervanging van hardhouten beschoeiingen. 14.286,00 -              14.286          

Vernieuwen en vervangen OV op basis OV beleidsplan 145.280,00 -              145.280       

Reconstructie openbare buitenruimte 2.633.783,00 -              2.633.783    

Reconstructie openbare verlichting 133.000,00 -              133.000       

Herinrichting oevers 60.960,00 -              60.960          

Bruggen 70.000,00 -              70.000          

Vervanging en verbetering van riolering naar aanleiding van rioolinspecties420.168,00 -              420.168       

Riolering 1.391.672,00 -              1.391.672    

Vervanging van hardhouten beschoeiingen. 14.286,00 -              14.286          

Vernieuwen en vervangen OV op basis OV beleidsplan 145.280,00 -              145.280       

Reconstructie openbare buitenruimte 2.633.783,00 -              2.633.783    

Reconstructie openbare verlichting 133.000,00 -              133.000       

Herinrichting oevers 60.960,00 -              60.960          

Bruggen 320.000,00 -              320.000       

Vervanging en verbetering van riolering naar aanleiding van rioolinspecties420.168,00 -              420.168       

Riolering 1.540.259,00 -              1.540.259    

Totaal voordeel per jaarschijf 3.584.547,70 1.131.440,00 2.104.310,54 1.025.786,67

In de jarenschijven 2013 t/m 2016 staat het voordeel van €7.846.085.  Voorgesteld wordt  om  dit te storten in de reserve maatschappelijk nut .
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Bijlage 5 Overzicht Reserves 

  werkelijk  Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 

Omschrijving 
per 31-12-

2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 

                

Algemene reserves               

Algemene reserve (Weerstandsvermogen) 11.387.485 11.387.485 11.387.485 11.387.485 11.387.485 11.387.485 11.387.485 

Alg. reserve vrij besteedbaar 6.136.608 -251.067 -720.168 -1.133.665 -1.141.257 -1.140.349 -1.139.441 

                

Reserves met een specifieke bestemming               

Reserve Bovenwijkse voorzieningen 1.834.715 1.102.488 1.102.488 1.102.488 1.102.488 1.102.488 1.102.488 

Reserve gemeentehuizen in Tuitjenhorn en Schagerbrug 3.403.751 2.382.191 2.256.191 2.130.191 2.004.191 1.878.191 1.752.191 

Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen 930.460 873.463 1.157.150 1.490.785 1.812.624 2.091.258 2.369.892 

Reserve Onderhoud gebouwen Basisonderwijs 8.704.629 9.113.993 8.919.127 10.558.173 10.352.154 10.184.797 10.034.327 

Reserve Onderhoud gebouwen Voortgezet onderwijs 7.689.081 8.267.115 8.675.645 9.084.175 8.808.897 8.533.619 8.258.341 

Reserve WMO/Minima beleid 2.058.655 1.724.655 1.464.655 1.204.655 1.144.655 1.144.655 1.144.655 

Reserve Onderhoud wegen 1.862.180 1.243.082 1.243.082 1.243.082 1.243.082 1.243.082 1.243.082 

Reserve Grondexploitatie 792.679 792.679 792.679 792.679 792.679 792.679 792.679 

Bestemmingsreserve ambitieus milieubeleid 202.877 87.735 87.735 87.735 87.735 87.735 87.735 

Reserve Gifvrije onkruidbestrijding 34.000 0 0 0 0 0 0 

Reserve gymnastiekmateriaal 108.332 69.460 83.230 74.616 85.730 102.631 91.532 

Reserve Verzelfstandiging basisonderwijs 235.295 0 0 0 0 0 0 

Reserve Dorpsplein Callantsoog 732.902 0 0 0 0 0 0 
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werkelijk Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
Omschrijving per 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018

Res Invest.budg Stedelijke Vernieuwing 318.898 294.198 269.498 249.498 229.498 209.498 189.498

Reserve project waterberging 194.896 124.813 64.730 24.396 24.396 24.396 24.396

Reserve regio arr. Bedrijventer. Kop Noord-Holl. 2.000 0 0 0 0 0 0

Reserve aankoop kunstvoorwerpen 29.042 -1.074 1.426 3.926 6.426 8.926 11.426

Reserve financiering investeringen econ.nut 5.866.649 5.471.781 5.088.392 5.945.138 5.563.850 5.185.462 4.828.237

Reserve financiering investeringen maat.nut 264.534 196.167 143.850 95.445 47.040 1.760 880

Resreve maatschappelijk nut 0 3.367.304 4.313.619 6.151.834 6.809.498 7.656.255 8.702.214

Reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens 1.698.317 206.580 56.002 218.661 218.661 218.661 218.661

Reserve Stichting Innovatief Zijpe 66.066 66.066 66.066 66.066 66.066 66.066 66.066

Reserve Afvalstoffenheffing 1.674.060 1.447.169 1.122.961 798.753 474.545 150.337 0

Reserve SVn duurzaamheidslening 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Reserve project Kompas arbeidsmigranten 32.634 16.317 0 0 0 0 0

Reserve Riolering ( transitie investeringen) 0 55.866 184.616 422.794 824.706 1.433.098 2.129.793

Reserve egalisatie rioolrecht 2.250.952 1.587.613 1.468.490 1.428.781 1.309.922 981.473 583.828

Reserve Markt 18 1.538.192 3.269.619 3.183.230 3.096.841 3.010.452 2.924.063 2.837.674

Reserve NUP 177.426 177.426 177.426 177.426 177.426 177.426 177.426

Reserve frictiekosten 0 1.540.186 2.437.706 3.685.226 5.132.746 5.032.746 4.932.746

Res. 600 jaar stad Schagen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Reserve decentralisatie Sociaal Domein 0 230.065 230.065 230.065 230.065 230.065 230.065

Reserve regionale uitvoeringsdienst 0 121.546 0 0 0 0 0

TOTAAL BESTEMMINGRESERVES 60.527.314 54.857.870 55.150.355 60.510.198 61.698.709 61.601.452 61.950.825
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Bijlage 5 Overzicht voorzieningen 

 

 

werkelijk Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo

Omschrijving per 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018

Voorziening Pensioen wethouders 1.185.101 1.145.318 1.104.848 1.063.680 1.022.512 981.344 940.176

Voorz. wachtgeldverpl. vm. Bestuurders 150.721 109.143 72.762 36.381 0 0 0

Voorz. 5 jaarlijkse afrekening onderwijs 136.000 0 0 0 0 0 0

Voorziening Bodemsaneringen 117.370 117.370 117.370 117.370 117.370 117.370 117.370

Voorziening Parkeerfonds 626.549 362.549 362.549 362.549 362.549 362.549 362.549

Voorziening Onderhoud zwembad De Wiel 94.524 88.224 81.924 75.624 69.324 63.024 56.724

Voorziening Onderhoud begraafplaats 87.070 87.070 87.070 87.070 87.070 87.070 87.070

Voorziening Planschade 108.500 24.000 24.000 0 0 0 0

Voorziening Dubieuze debiteuren 231.196 231.196 231.196 231.196 231.196 231.196 231.196

Voorziening Waarland bouwt zelf 274.000 274.000 274.000 274.000 274.000 274.000 274.000

Tuitjenhorn oost v 10.000 0 0 0 0 0 0

Voorziening grondexploitatie 3.661.493 3.661.493 3.661.493 3.661.493 3.661.493 3.661.493 3.661.493

Voorziening Warmenhuizen-Noordoost 4.683.796 4.683.796 4.683.796 4.683.796 4.683.796 4.683.796 4.683.796

Totaal Voorzieningen 11.366.320 10.784.159 10.701.008 10.593.159 10.509.310 10.461.842 10.414.374



Tussenrapportage 2013 

 

 

34 

 

Bijlage 6 Overzicht omzetting programma naar domein 

Transitie van lasten en baten van programma naar domein  

De verdeling van de lasten en de baten volgens de programma indeling van de 

meerjarenbegroting 2013-2016 naar de domeinindeling vindt als volgt plaats: 

 

 

De lasten en baten zijn ( exclusief kapitaallasten, kosten van salarissen en overige 

personeelslasten, en overige kosten van overhead)  als hierboven aangegeven 

verdeeld over de domeinen Burger en bestuur, Sociaal domein en Economisch 

domein.  

De kapitaallasten, kosten van salarissen, overige personeelslasten en overige kosten 

van overhead, die in de programma indeling van de meerjarenbegroting 2013-2016  

aan de afzonderlijke programma’s zijn toegerekend,  zijn nu ondergebracht bij het 

domein Burger en bestuur. 

 

 

Programma/functie
0 Algemeen bestuur

1 Openbare orde en veiligheid

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

3 Economische Zaken

4 Onderwijs

5 Cultuur en recreatie

6 Sociale voorizeningen maatschappelijke dienstverlening

7 Volksgezondheid en milieu

711 Ambulancevervoer

714 Openbare gezondheidszorg

715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)

716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel Wmo)

721 Afvalverwijdering en -verwerking

722 Riolering (gecombineerd)

723 Milieubeheer

724 Lijkbezorging

725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing

726 Baten rioolheffing (gecombineerd)

730 Hemelwater

731 Grondwater

732 Baten begraafplaatsrechten

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Burger en bestuur Sociaal Economisch


