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Inleiding 
 

Op het moment dat deze begroting voor u ligt, is de nieuwe gemeente Schagen alweer 2 jaar 

onderweg. Een periode waarin we al het nodige hebben bereikt of in gang hebben gezet. Met het 

behalen van de resultaten en doelstellingen uit de meerjarenvisie 2014 – 2018 zijn we goed op streek. 

Hiermee gaan we de komende periode uiteraard verder. De begroting 2015 is een sluitende begroting, 

waarin u leest welke acties wij het  komende jaar gaan doen.  

 

Extra taakstelling 

Tegelijk met het halen van de resultaten, geven we invulling aan de ombuiging die nodig is om onze 

begroting ook de komende jaren sluitend te houden. Vorig jaar vertelden we dat we in 2018 structureel 

€ 6 miljoen moeten ombuigen. Het goede nieuws is, dat we hiermee op schema liggen. Minder goed 

nieuws is dat we een extra taakstelling van € 2,2 miljoen moeten opnemen om ons huishoudboekje op 

orde te houden. Een extra taakstelling die onder andere voortkomt uit de nieuwe ontwikkelingen die op 

ons afkomen, veel mutaties in de algemene uitkering en extra kosten door decentralisatie van de 

veiligheidstaken. De effecten van de septembercirculaire zijn dan ook in deze begroting verwerkt. 

 

Zo min mogelijk pijn voor inwoners 

De extra taakstelling kunnen we opvangen met een aantal maatregelen die onze inwoners en het 

voorzieningenniveau zo min mogelijk raken. Helemaal voorkomen kunnen we dat niet; we streven hier 

echter wel naar. Hierdoor houden we het coalitieakkoord en de meerjarenvisie overeind en kunnen we 

wat hier in staat gewoon blijven uitvoeren. 

 

Enkele speerpunten per domein 

In de meerjarenvisie 2014 -2018 staat welke doelstellingen en resultaten wij in 2018 gehaald willen 

hebben. In deze begroting leest u wat wij in 2015 per doelstelling en resultaat willen doen. Enkele 

speerpunten zijn: 

 

Economisch domein: 

 Petten (toeristisch) op de kaart zetten 

 Samen met ontwikkelaars aan de slag met vraaggestuurde woningbouw 

 

Sociaal domein:  

 Start uitvoering decentralisaties via de wijkteams en het RAKC 

 Invoeren nieuw subsidiebeleid en start uitwerking accommodatiebeleid 

 

Domein Burger en bestuur: 

 Onze informatievoorziening aansluiten op de behoefte van de inwoners 

 Als vervolg op de pilots burger- en overheidsparticipatie nog meer initiatieven van inwoners 

faciliteren en mogelijk maken 

 

Leeswijzer 

De begroting is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Bij de domeinen leest u wat het college in 2015 

op hoofdlijnen van plan is. Dit staat per doelstelling en resultaat aangegeven. In de doelenboom ziet u 

in één oogopslag per domein de samenhang tussen alle doelstellingen en resultaten. In de paragrafen 

vindt u onder andere informatie over de lokale heffingen, het weerstandsvermogen van de gemeente, 

het onderhoud van de kapitaalgoederen, de verbonden partijen en het grondbeleid. 

 

Begrotingssaldo komende jaren 

In onderstaande tabel leest u wat ons begrotingssaldo voor de komende jaren is. Onder ‘A’ ziet u welke 

taakstelling we nog hebben. In 2014 hebben we € 1,8 miljoen bezuinigd. Hierdoor blijft er in 2018 nog € 4 

miljoen van de € 6 miljoen euro over die we als taakstelling hebben staan. Opgeteld met de extra 
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taakstelling die we krijgen door diverse ontwikkelingen, loopt ons begrotingssaldo in 2018 op tot ruim € 6 

miljoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dienstjaar bedagen x € 1.000

2015 2016 2017 2018

A Restant bestaande taakstelling vanuit de meerjaren visie 2.608 N 3.583 N 3.683 N 4.179 N

Nieuwe ontwikkelingen bovenop bestaande taakstelling:

- Gevolgen mei-circulaire 2014 1.133 N 1.481 N 1.356 N 1.429 N

- Klimaat doelstelling 100 N 100 N 100 N 100 N

- Regionalisering veiligheidstaken 589 N 568 N 596 N 602 N

- Faseren gevolgen regionalisering tlv  algemene reserve 393 V 189 V

- Salarislasten (nieuwe cao, sociale lasten etc.) 315 N 516 N 516 N 516 N

- Herstel correcties staat investeringen/reserves etc. 227 N 147 N 150 N 185 N

- Overige 51 N 63 N 200 N 85 N

- Effecten september circulaire 2014 224 N 196 V 456 V 679 V

B Totaal nieuwe ontwikkelingen 2.246 N 2.490 N 2.462 N 2.238 N

C Totaal saldo (is tekort) = A + B 4.854 N 6.073 N 6.145 N 6.417 N
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Dekkingsvoorstellen 

Voor de taakstelling van € 4 miljoen die we al hadden, is al eerder dekking gevonden. In volgende 

tabel leest u welke voorstellen wij doen om de extra taakstelling van € 2 miljoen te dekken. Hieronder 

vindt u een toelichting hierop. 

 

Algemene dekkingsmiddelen 

De regionalisering van de veiligheidstaken brengt voor ons extra kosten met zich mee. Dit komt doordat 

de overheadskosten van de veiligheidsregio hoger zijn dan bij ons. Deze extra kosten vertalen we in een 

extra taakstelling voor onze eigen organisatie. Hiermee doen we recht aan het uitgangspunt ‘taak weg 

– personeel weg’. Voor de taken van het RAKC geldt het omgekeerde: ‘taak erbij – personeel erbij’. 

Deze twee stemmen we op elkaar af zodat we niet met boven- of ondercapaciteit komen te zitten. 

 

De algemene uitkering ramen we altijd voorzichtig op verwachte groei van de demografische 

gegevens (woningen, inwoners, uitkeringsgerechtigden etc.). In het meerjarenbeeld stellen we voor om 

op deze groei een klein voorschot te nemen. 

 

We vinden het belangrijk een zuivere begroting te hebben. We willen daarom zo snel mogelijk van de 

boekwaarden van oude investeringen in maatschappelijk nut af. Deze staan op de balans maar 

kunnen we niet verkopen. Het gaat vooral om oude investeringen in wegen.  We stellen voor om de 

algemene reserve en de stille reserves in te zetten om zoveel mogelijk van deze investeringen af te 

boeken. De besparing op de afschrijvingslasten boeken we in als dekking voor de nieuwe taakstelling. 

 

Coalitieakkoord 

In de begroting van 2013 was een stelpost opgenomen voor uitvoering van het coalitieakkoord. Deze 

stelpost was zes ton en berekend in 2012, toen er nog geen duidelijk beeld was van de begroting van 

de nieuwe gemeente. In deze zes ton was € 210.000 opgenomen als kapitaallast voor de ontbrekende 

schakel. Het budget voor de ontbrekende schakel van € 2 miljoen is echter al gereserveerd. De 

kapitaallast van € 210.000 kan dus vrijvallen en is een van de dekkingsvoorstellen. Daarbij komt dat we 

in de meerjarenvisie hebben afgesproken dat we niet meerjarig op wegen afschrijven, maar in één 

keer de last opnemen. Door de kapitaallast van € 210.000 te schrappen, voldoen we hier ook aan. 

 

Verder stellen we voor de kosten voor de openbare toiletten in de kustdorpen onder te brengen in 

projecten zoals de structuurvisie Petten en plein Callantsoog. Tot slot stellen we voor de extra budgetten 

voor hondenbeleid, schoolzwemmen, jongerenontmoetingsplaatsen (max. twee per jaar) en Helder in 

de Kop af te ramen tot het budget wat nodig is voor instandhouding van het huidige beleid. 

 

Nieuw beleid en lastenstijging 

Voor onze klimaatdoelstelling heeft de raad besloten vanaf 2015 structureel € 100.000 voor dit doel 

beschikbaar te stellen. We ontplooien echter al diverse activiteiten op het gebied van klimaat, zoals 

duurzaamheidsleningen. Deze activiteiten kunnen we betalen uit bestaande budgetten. We stellen 

daarom voor het budget van € 100.000 voor 2015 te schrappen en vanaf 2016 dit budget op te nemen. 

 

Aan lastenstijging valt helaas niet te ontkomen. We stellen voor om de ozb voortaan met het 

inflatiecijfer te laten stijgen. Daarnaast stellen we voor de toeristenbelasting extra te laten stijgen en 

precariobelasting in te voeren op kabels en leidingen in de grond. Dit laatste vergt nog enig onderzoek; 

het is nog niet geheel zeker of op korte termijn een opbrengst te generen is. De eerste voorbereidingen 

voor invoering zijn al getroffen. We houden u hiervan op de hoogte. 

 

Tot slot hebben we voor 2015 en 2016 nog wat administratieve maatregelen doorgevoerd om deze 

jaren positief af te sluiten. We gaan er hierbij vanuit dat we in de komende jaren, net als in 2014, de 

bestaande taakstelling realiseren.  

 

Resultaat na ombuigingen 

In de tabel kunt u zien wat het saldo wordt als we alle dekkingsvoorstellen inzetten. In 2015 komen we 

uit op een sluitende begroting..  
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Dekking van het tekort wat is ontstaan door nieuwe ontwikkellingen

2015 2016 2017 2018

D Algemene dekkingsmiddelen

- taakstelling organisatie i.v .m.  regionalisering Veiligheid 196 379 596 602

- raming groei algemene uitkering door hogere maatstaven 120 185 271

- herstel dubbele raming ontbrekende schakel 210 210 210 210

- Vijf miljoen vrijspelen binnen algemene- en 

bestemmingsreserves voor afboeken oude investeringen 

maatschappelijk nut 375 375 375 375

-  Vijf miljoen verkopen aan "tafelzilver" voor afboeken oude 

investeringen maatschappelijk nut (v ijf miljoen in eerste 

instantie "lenen" uit bestemmingsreserves die de eerste v ijf 

jaar niet benut worden en in v ijf jaar terugstorten) 375 375 375Per 1 oktober zijn we gestart met Workflow 2.0.

Dit betekent een andere werkwijze voor de factuur 

- Een jaar korting op overige goederen en diensten van 1,5%

(over gedeelte dat niet in kostendekkende heffingen zit) 175

Onderuitputting met name op de kapitaallasten 245

Verlagen postonvoorzien van € 100.000 naar € 36.000) 64

E Aframen ramingen coalitie-akkoord

- Openbare toiletten Callantsoog en Petten; dekken binnen 

project dorpsplein cq structuurv isie 70 70 70 70

- Openbare toiletten Groote Keeten en St. Maartenszee 

uitstellen en tzt onderbrengen in rev italiseringsproject 70 70 70 70

- Hondenbeleid, geen extra impulsen dan de huidige 32 32 32 32

- Schoolzwemmen, niet alle scholen maken gebruik van deze 

faciliteit. Wordt onderbenut. 30 30 30 30

- Helder in de Kop, project wordt voortgezet, was reeds 

budget voor beschikbaar 26 26 26 26

- Jongerenontmoetingsplaatsen, max. 2 per jaar 25 25 25 25

F Fasering nieuw beleid

- Voornemen klimaatdoestelling aanpassen 100 0 0 0

G Lastenstijging

- Invoeren precario op kabels (indien mogelijk) 500 500 600 700

- Stijging toeristenbelasting naar € 1,25 p/n (en in verhouding 

ook de forensenbelasting) 100 200 300

-Ozb stijging met inflatiecorrectie 1,5% (gemiddeld 1,92% 

afgelopen 5 jaar, gemiddeld 1,77 afgelopen 10 jaar, 

schatting 2014 1%) 128 256 384 512

H Totaal dekkingsplan (D t/m G) 2.246 V 2.568 V 3.178 V 3.598 V

I Resultaat (B -H), dekking van het aanvullende tekort 0 N 78 V 716 V 1.360 V
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Doelenboom 

  

2015-2018 Domeinen Doelstellingen Resultaten

Voldoende vestigings- en 

uitbreidingsmogelijkheden voor 

bedrijven binnen de kanrijke 

clusters en sectoren

1.1 Schagen biedt ruimte voor ondernemers.

1.2 De fysieke ruimte om te ondernemen is kwantitatief op niveau.

1.3 De fysieke ruimte om te ondernemen is kwalitatief op niveau.

1.4 Een meer energie neutralere gemeente.

1.5 De dienstverlening aan en samenwerking met het bedrijfsleven is 

verbeterd.

1.6 De (frequentie van) contro le is afgestemd op veiligheid en 

naleefgedrag.

1.7 De economische structuur in de regio is versterkt.

1.8 Schagen kent een verbeterd woonklimaat.

1.9 Schagen kent een verbeterd verblijfsklimaat en heeft een duidelijke 

toeristiche identiteit.

Economisch 

Domein

Bedrijven zijn fysiek & digitaal 

goed bereikbaar

2.1 De fysieke bereikbaarheid is verbeterd.

2.2 De digitale bereikbaarheid is verbeterd.

2.3 De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed.

meer mensen aan 

het werk

Vergroten van kansen voor 

starters op de arbeidsmarkt

3.1 Er zijn succesvolle contacten tussen het onderwijs, maatschappelijke 

instanties en bedrijfsleven gerealiseerd.

3.2 De gemeente als werkgever heeft meer stage- en afstudeer- en 

werkervaringsplaatsen en traineeships aangeboden.

Inwoners van Schagen voorzien in 

hun eigen levensonderhoud

1.1 Voor ieder kind is er een passende plek in het onderwijs.

1.2 Jeugdhulp en ondersteuning

1.3 De gemeente biedt een trampoline, zodat inwoners op korte termijn in 

staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en gedurende die 

periode, voor zover nodig, inkomensondersteuning krijgen van de 

gemeente.

1.4 Iedereen participeert naar vermogen.

Inwoners van Schagen dragen bij 

aan hun leefomgeving

2.1 Inwoners hebben hun eigen leefomgeving ingericht en de gemeente 

biedt daartoe een basisniveau aan het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte.

2.2 Vervallen.

2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot.

Sociaal Domein

Burgers dragen naar vermogen bij 

aan het in stand houden van de 

sport- en buurtvoorzieningen

3.1 Deelname van jeugd aan sport- en buurtvoorzieningen is verhoogd.

3.2 Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, 

verenigingsgebouwen, dorpshuizen etc. zijn deels geprivatiseerd.

Inwoners van Schagen zorgen 

voor zichzelf en voor elkaar

4.1 Het aanbod van mantel en vrijwilligerswerk kan in vrijwel alle gevallen 

vo ldoen aan de vraag van de inwoners van Schagen. Voor inwoners die 

uiteindelijk geen beroep kunnen doen op informele zorg, voorziet de 

gemeente in beschikbaarheid van maatschappelijke ondersteuning.

4.2 De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl.

Inwoners van Schagen dragen 

actief bij aan instandhouding van 

culturele activiteiten, erfgoed en 

evenementen

5.1 Evenementen binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de 

organisatoren georganiseerd en uitgevoerd.

5.2 Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend.

5.3 Deelname van jeugd aan culturele evenementen en activiteiten is 

verhoogd.

Duurzame 

zelfredzame 

samenleving

De dienstverlening van en door de 

gemeente Schagen wordt 

gewaardeerd

1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de 

dienstverlening is toegankelijker en sneller.

1.2 Het aantal regels voor inwoners en bedrijven is verminderd.

1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen 

(overheidsparticipatie).

Domein Burger 

en Bestuur

In 2018 is de begroting blijvend 

zuiver en in evenwicht

2.1 Dekking van het tekortvan 6,4 miljoen wordt deels gerealiseerd met een 

stijging van de inkomsten die in 2018 1,5 miljoen oplevert.

2.2 Op investeringen in maatschappelijk kapitaal wordt niet meerjarig 

afgeschreven.

2.3 Reservepositie en weerstandsvermogen zijn in balans met de risico 's.

2.4 Leges, retributies en heffingen zijn kostendekkend en acceptabel. De 

huidige overige heffingen worden vo lledig benut en zijn redelijk.

In 2018 is de organisatie in balans 

wat betreft taken, kwaliteit en 

capaciteit

3.1 De organisatie is duurzaam in contro l.

3.2 Op de apparaatskosten is structureel 0,92 miljoen bezuinigd.

3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief.
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Economisch domein 

 

Zelfredzaamheid begint in de basis bij (financiële) onafhankelijkheid. Oftewel, het hebben van betaald 

werk. Voldoende werkgelegenheid is daarom heel belangrijk. Samen met andere gemeenten zetten 

wij in op een goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Daarbij kijken we ook naar de 

aantrekkelijkheid van onze regio voor inwoners en toeristen. Enkele speerpunten binnen dit domein voor 

2015 zijn:  

• Deelname aan regionale samenwerking De Kop Werkt! om gezamenlijk de promotie van onze 

regio op te pakken en de krachten te bundelen om werkgelegenheid in deze regio te 

behouden en aan te trekken. Er zullen concrete voorstellen worden gedaan over de verdere 

invulling van het programma De Kop Werkt! 

• Het succes van de pilot ontslakken (dereguleren) verder uitbouwen en dus het aantal  

 gemeentelijke (beleids)regels verder verminderen om meer initiatieven snel mogelijk te  

 maken. 

• Petten (toeristisch) op de kaart zetten! 

• Samen met ontwikkelaars aan de slag met vraag gestuurde woningbouw. 
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Doelstelling 1 

Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de kansrijke clusters 

en sectoren. 

Wat zijn de te behalen resultaten om deze doelstelling te realiseren? 

 

Resultaat 1.1 Schagen biedt ruimte voor ondernemers  

In Schagen is voldoende ruimte om te ondernemen. Dit gebeurt door te zorgen voor voldoende fysieke 

ruimte (kwantitatief en kwalitatief) en ook door het bieden van ruimte voor ondernemerschap, 

bijvoorbeeld door het verminderen van regels. 

De uitwerking van dit resultaat valt onder de uitwerking van de resultaten 1.2 t/m 1.4. 

 

Resultaat 1.2 De fysieke ruimte om te ondernemen is kwantitatief op niveau 

Wij faciliteren dat er voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemingen zijn, 

waarbij het uitgangspunt is: voor iedere onderneming een juiste plaats in de regio. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Zorgen voor actuele bestemmingsplannen waarin wordt voorzien in de behoefte aan uitbreiding 

en/of vestiging van ondernemers. 

b. Indien mogelijk verkopen en opleveren van (bouwrijpe) grond voor vestiging of uitbreiding. 

 

Onze planning is: 

a. In 2015  samen met het bedrijfsleven de ruimtebehoefte inventariseren en deze behoefte spiegelen 

aan de ruimte die onze bestemmingsplannen bieden. 

b. Het eindresultaat in 2018 is dat al onze bestemmingsplannen tezamen voldoende ruimte bieden 

voor uitbreidings- en vestigingsbehoefte van ondernemingen. 

 

Indicator 

a. Bestemmingsplannen met voldoende mogelijkheden tot uitbreiding en vestiging. 
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Resultaat 1.3 De fysieke ruimte om te ondernemen is kwalitatief op niveau 

Wij gaan samen met het bedrijfsleven zorg dragen voor kwalitatief aantrekkelijke vestigingslocaties, die 

up-to-date, schoon, onderhouden en veilig zijn. Dit geldt ook voor de horeca- en detailhandellocaties. 

Daarnaast is het evenwicht in de verhouding tussen het buitengebied als productiegebied voor de 

agrarische sector en de ruimte voor toerisme, recreatie en natuur belangrijk om de aantrekkelijkheid 

van dit gebied voor beide sectoren te waarborgen. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Plegen van onderhoud, daar waar het onze verantwoordelijkheid betreft. 

b. Zorgen voor actuele bestemmingsplannen waarin zowel ruimte voor de agrarische sector als voor 

toerisme, recreatie en natuur wordt geboden. 

 

Onze planning is: 

a. In 2015 samen met het bedrijfsleven indienen van de aanvraag voor een KVO-certificaat voor de 

bedrijventerreinen en winkelcentra. 

b. In 2015 samen met de agrarische en toeristische sector en natuurorganisaties inventariseren waar 

knelpunten en mogelijkheden liggen. 

c. In 2018 hebben alle bedrijfslocaties (bedrijventerreinen/winkelcentra) een KVO-certificaat. De 

mogelijke knelpunten en kansen voor de agrarische- en toeristische sector en natuurorganisaties zijn 

in beeld gebracht en waar mogelijk en wenselijk opgelost in bestemmingsplannen. 

 

Indicator 

a. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Nulmeting in 2014. 

b. Schagen in cijfers, factsheet leefbarometer. 
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Resultaat 1.4 Een meer energie neutralere gemeente 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Het zetten van concrete stappen naar een gemeente die op termijn zoveel mogelijk 

zelfvoorzienend wordt in zijn energiebehoefte en deze behoefte zo efficiënt mogelijk kan hanteren. 

b. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2014 – 2018 zoals deze door de raad van 26 

november 2013 is vastgesteld. 

 

Onze planning is: 

a. Hiervoor verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma. 

 

Indicator 

a. Voor dit resultaat is (nog) geen passende indicator beschikbaar. 

 

 

*) In de begroting 2014 was resultaat 1.4 geformuleerd als: “Het aantal regels voor ondernemers is 

verminderd”. Dit onderdeel is nu samen met SD 2.2 opgenomen onder domein Burger en Bestuur 1.2 
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Resultaat 1.5 De dienstverlening aan en samenwerking met het bedrijfsleven is verbeterd 

Door vermindering van de regelgeving en verbetering van de dienstverlening zijn minder 

contactmomenten nodig en heeft een ondernemer meer tijd voor  ondernemerschap. In onze 

dienstverlening moet de informatievoorziening aan de voorkant goed op orde zijn(KCC). En voor meer 

complexe vragen van ondernemers zorgen wij voor een duidelijk aanspreekpunt in onze organisatie: de 

bedrijfscontactfunctionaris(sen). 

De gemeente werkt samen met het bedrijfsleven en de regio aan een goed ondernemersklimaat. Een 

goed georganiseerd bedrijfsleven is hierbij belangrijk. Samenwerking tussen bedrijven zorgt voor 

innovatie en mogelijk het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Als gemeente faciliteren wij het 

georganiseerd bedrijfsleven. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Het georganiseerd bedrijfsleven  betrekken bij de voorbereiding van gemeentelijke besluitvorming. 

b. Verminderen van het aantal gemeentelijke beleidsregels. 

c. Optimaliseren van het gemeentelijke bedrijvenloket. 

d. Aangaan en onderhouden van goede contacten met het (georganiseerd) bedrijfsleven. 

 

Onze planning is: 

a. In 2015 en verder de Ondernemersfederatie Schagen betrekken bij de voorbereiding van 

gemeentelijke besluitvorming. 

b. In 2015 inventariseren en optimaliseren wij de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Eén 

van de manieren om de doelstellingen van de gemeente – het optimaliseren en versnellen van de 

dienstverlening – te realiseren, is het invoeren van het Bewijs van Goede Dienst. Het eindresultaat is 

dat we voor het Bewijs van Goede Dienst: norm 8 (dienstverlening met de menselijke maat) het 

landelijk gemiddelde of hoger scoren. 

c. Wij zijn bezig om ons (digitale) dienstverleningskanaal verder door te ontwikkelen. Hierbij zijn ook de 

ondernemers nadrukkelijk in beeld.   

 

Indicator  

a. Bewijs van Goede Dienst: norm 8 (dienstverlening met de menselijke maat) landelijk gemiddelde of 

hoger. 
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Resultaat 1.6 De (frequentie van) controle is afgestemd op veiligheid en naleefgedrag 

We vallen ondernemers niet onnodig lastig met controles. We stemmen de frequentie van de controles 

zo veel mogelijk af op het soort onderneming en de controles zijn integraal. Dit betekent een afname 

van de controlemomenten voor bedrijven. Bij de keuze van het aantal controlemomenten en de wijze 

van handhaving wegen wij de belangen van de ondernemers af tegen het algemeen belang. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Bij de ondernemers duidelijk aangeven wat het nut en de noodzaak is van de controles. 

 

Indicator 

a. De ondernemers ervaren de controles als zinvol en redelijk (Bewijs van Goede Dienst: norm 5, 

beleving toezicht).  
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Resultaat 1.7 De economische structuur in de regio is versterkt 

We zijn aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. We hebben ons verbonden 

aan de clusterbenadering en werken in de regio aan de hand van het jaarplan van het 

Ontwikkelingsbedrijf samen met de diverse boards. Om ondernemingen op de juiste plaats in de regio 

te krijgen, zijn wij aangesloten bij het bedrijvenloket Kop van Noord-Holland. Samenwerking in de regio 

is er ook op het gebied van eenduidige gebiedspromotie en het verbeteren van de lokale economie. 

In de regio Kop van Noord-Holland werkt Schagen samen met Den Helder, Hollands Kroon en Texel aan 

de uitvoering van de publieke uitvoeringsagenda De Kop werkt!. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Deelnemen in de publieke uitvoeringsagenda De Kop Werkt. 

b. Trekker van de cluster Vrijetijdseconomie. 

c. Leveren van capaciteit voor ambtelijke ondersteuning en voor uitvoering van projecten van het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 

 

Onze planning is: 

a. In 2015 participeren in de publieke uitvoeringsagenda De Kop Werkt. Trekker zijn van het cluster 

Vrijetijdseconomie en het leveren van capaciteit voor projecten van het Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord. 

b. In 2015 deelnemen aan diverse projecten van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord die 

bijdragen aan het versterken van de regionale economie. Het eindresultaat is dat we in 2018 

voortgang hebben bereikt in de realisatie van de doelstellingen uit de publieke uitvoeringsagenda 

De Kop Werkt en in de projecten van de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord. 

 

Indicator 

Voor dit resultaat is (nog) geen passende indicator beschikbaar. 
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Resultaat 1.8 Schagen kent een verbeterd woonklimaat 

Een groot deel van de bedrijven wil zich in onze regio alleen vestigen als er in de regio voldoende 

arbeidspotentieel aanwezig is. Dit betekent dat er een aantrekkelijk woonklimaat moet zijn voor 

(toekomstige) werknemers. 

Om een betere afstemming tussen vraag en aanbod voor woonconsumenten te bereiken is in 2013 en 

2014 gewerkt aan het opstellen van een integraal vraag gestuurd regionaal woningbouwprogramma, 

een lokale woonvisie en een lokaal woningbouwprogramma. Immers, mensen die in onze regio willen 

komen werken, moeten in onze regio ook goed kunnen wonen. In 2015 zal verder uitvoering worden 

gegeven aan het regionaal afgestemde woningbouwprogramma. Het resultaat is behaald als er een 

betere afstemming is tussen vraag en aanbod voor woonconsumenten, zowel op het gebied van 

wonen als op het gebied van voorzieningen. 

Met het integraal vraag gestuurd regionaal woningbouwprogramma heeft een herijking van de 

huidige plannen op het gebied van volkshuisvesting plaatsgevonden. Bij zowel de begroting als de 

jaarrekening wordt in een bijlage inzicht gegeven in de stand van zaken en voortgang van de 

grondexploitaties. In de voortgangsrapportage bij de jaarrekening leggen wij verantwoording af over 

de planning en investeringen van de grondexploitaties.  

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Het uitvoering geven aan de in de lokale woonvisie opgenomen thema’s en het bijbehorende 

regionaal afgestemde woningbouwprogramma. 

b. Het vaststellen van bestemmingsplannen. 

c. In de voortgangsrapportage bij de begroting doen wij voorstellen over het nemen van winsten en 

verliezen of het treffen van voorzieningen. Ook geven wij inzicht in het grondeigendom, de wijze 

van beheer, de boekwaarde van ons eigendom en de hoogte van onze stille reserve. Bij de 

grondexploitaties voegen wij de planning met daarbij behorende investeringen voor het 

begrotingsjaar.  

 

Onze planning is: 

a. In 2015 geven we uitwerking aan de lokale woonvisie en het woningbouwprogramma dat hier bij 

hoort.  

b. In 2015 geven wij verder uitwerking aan het regionaal woningbouwprogramma en de daaruit 

voortvloeiende thema’s, zoals investeren in levensloopbestendige woningen.  

c. In 2015 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma 2014 – 2018 naar een meer energie 

neutrale gemeente Schagen, waarbij we onder andere inwoners stimuleren om woningen te 

isoleren en duurzame energie te gebruiken. 

d. Het eindresultaat is het bereiken van een betere afstemming tussen vraag en aanbod voor 

woonconsumenten, zowel op het gebied van wonen als op het gebied van voorzieningen. Een 

integraal vraag gestuurd regionaal woningbouwprogramma op het gebied van volkshuisvesting. 

 

Indicator 

a. De woonlasten in de gemeente zijn volgens de peiling bij Waarstaatjegemeente.nl in verhouding 

met de kwaliteit van het wonen in de gemeente (van een 6.2 in 2012 naar een 6.5 in 2018). 
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Resultaat 1.9 Schagen kent een verbeterd verblijfsklimaat en heeft een duidelijke toeristische identiteit 

In deze periode hebben wij samen met het toeristisch bedrijfsleven uitvoering gegeven aan projecten 

op het gebied van: 

a. aantrekkelijke verblijfsgebieden 

b. verbinding van stad, platteland en kust 

c. identiteit, sfeer, imago 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Binnen de vastgestelde ruimte en financiële kaders uitvoering geven aan de structuurvisie Petten 

b. Het opstellen van een promotieplan 

c. Uitvoering van het  programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels, 

d. Aanleg van wandelnetwerken.  

e. Implementatie resultaten Identity Matching Callantsoog, Petten en Sint Maartenszee  

 

Onze planning is: 

a. In 2015 afronden ontwerp van het Plein 1945 Petten en voorbereiden uitvoering,  start uitvoering  in 

najaar 2015. 

b. In 2015 verder voorbereiden van voorgenomen ontwikkelingen op het strand Petten plus 

aanbesteding en uitvoering hiervan. 

c. In 2015 voorbereiden aanleg deel van nieuwe infra Petten plus deels uitvoering daarvan. 

d. In 2015 promoten we de gemeente Schagen via de VVV Top van Holland en stellen we een 

citymarketingplan voor de gemeente Schagen op.  

e. Uitvoeren  van deelprojecten uit het programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels:    

* in 2015 opwaarderen van de strandtrap bij het Dorpsplein Callantsoog 

* in 2015 afronden ontwerp en voorbereiden uitvoering van een nieuw uitkijkpunt langs 

strandopgang Kiefteglop, eind 2015 mogelijk uitvoering 

* in 2015 voorbereiden van herinrichting en uitbreiding zuidkant parkeerplaats Kiefteglop   

* in 2015 subsidie aanvragen voor  een parkeerplaats bij het Zwanenwater en een aantal 

uitzichtpunten bij Sint Maartenszee. Bij toekenning in 2015 verdere voorbereiding van deze  

deelprojecten. 

f. In 2015  aanleg en opwaarderen van wandelnetwerk in Schagen. 

g. In 2015 faciliteren van ondernemers bij uitvoering van projecten Identity Matching kustplaatsen.  

h. Het eindresultaat is, dat de toeristen in Schagen het verblijfsklimaat en de toeristische identiteit in 

een in 2015 op te zetten tevredenheidsonderzoek als ruim voldoende waarderen. 

 

Indicator 

a. Ruim voldoende waardering door bezoekers (toeristen) aan Schagen van het verblijfsklimaat en de 

toeristische identiteit. 

 

Doelstelling 1 – Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor   

                           bedrijven binnen de kansrijke clusters en sectoren 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven 4.728 

Totaal inkomsten 3.741 

  

Taakstelling 2015 430 

Gerealiseerd 49 

Rest nog te realiseren 381 
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Doelstelling 2 

Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar 

 

Wat zijn de te behalen resultaten om deze doelstelling te realiseren? 

De resultaten (2.1 – 2.3) zijn bereikt als: 

a. Voor 2018 binnen het financiële kader de belangrijkste knelpunten (waar we zelf invloed op 

hebben) opgelost zijn. 

b. De knelpunten die we als gemeente niet zelfstandig kunnen oplossen prominent op de agenda 

van het rijk/provincie staan. 

 

Resultaat 2.1 De fysieke bereikbaarheid is verbeterd 

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid is een opwaardering van de regionale noord-zuid- 

(waaronder verbreding N245) en oost-westverbindingen en regionale inzet voor de verbetering van de 

situatie bij de ring Alkmaar gewenst. Ook de bereikbaarheid van de Noordzeekust moet beter.  

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, samen met de provincie Noord-

Holland en alle andere stakeholders. 

b. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma 2015-2024. 

 

Onze planning is: 

a. Maart 2015: vaststellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan door de gemeenteraad. 

b. In de periode 2015 - 2024 zal middels een uitvoeringsprogramma het gemeentelijk verkeers- en 

vervoersplan in concrete acties worden omgezet. 

 

Indicator: 

a. Het streven is om in 2024 een score te behalen van een 7 op dit onderdeel in de rapportage 

Waarstaatjegemeente.nl. 
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Resultaat 2.2 De digitale bereikbaarheid is verbeterd 

De beschikbaarheid van snelle breedbandverbindingen is essentieel voor een goed vestigingsklimaat 

voor innovatieve ondernemers, een leefbaar platteland, ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en het 

‘nieuwe werken’. De gemeente vervult hierbij een regierol. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

b. Het inventariseren van de wensen van vraag- en aanbodzijde. 

c. Bepalen van de mogelijkheden om de gewenste doelstelling te bereiken. 

d. Kaders formuleren waarbinnen derden aan de doelstelling moeten werken. 

e. Het informeren en stimuleren van partijen om binnen de gestelde kaders tot aanleg van snelle 

digitale verbindingen over te gaan. 

f. Het monitoren van de uitvoering van de aanleg van snelle digitale verbindingen. 

 

Onze planning is: 

a. Om providers te faciliteren bij het opbouwen van (draadloze) netwerken. 

 

Indicator: 

a. Het streven is om in 2018 een aansluitingspercentage op digitale snelle netwerken te behalen van 

75%. Echter de marktpartijen bepalen hierbij zelf het tempo, waarbij wij als overheid een 

faciliterende rol hebben. Onze invloed op dit proces is heel klein. 
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Resultaat 2.3 De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed 

We streven naar een goed en frequent openbaar vervoer tussen de woongebieden en de 

werkgebieden (inclusief regionale bereikbaarheid).  

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. We onderzoeken welke toekomstige vervoersbehoeftes er zijn en op welke manieren deze ingevuld 

kunnen worden. 

b. We lobbyen bij de provincie en de Nederlandse Spoorwegen om het openbaar vervoer tussen de 

woon- en werkgebieden de komende jaren in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

c. We maken een plan van aanpak om het vervoersknooppunt station Schagen te verbeteren. 

 

Onze planning is: 

a. We voeren de verbeteringen die in 2014 in kaart zijn gebracht voor het busvervoer uit. 

b. We gaan de toekomstige vervoersbehoeften inventariseren. 

 

Indicator: 

a. Het streven is om in 2018 een score te behalen van een 7 op dit onderdeel in de rapportage 

Waarstaatjegemeente.nl. 

 

Doelstelling 2 – Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar 

 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven 3.493 

Totaal inkomsten 26 

  

Taaktelling 2015 535 

Gerealiseerd 214 

Rest nog te realiseren 321 
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Doelstelling 3 

Vergroten van de kansen voor starters op de arbeidsmarkt 

 

Wat zijn de te behalen resultaten om deze doelstelling te realiseren? 

 

Resultaat 3.1 Er zijn succesvolle contacten tussen het onderwijs, maatschappelijke instanties en 

bedrijfsleven gerealiseerd 

Er vindt afstemming plaats tussen ondernemers, onderwijs & onderzoek, maatschappelijke instanties en 

overheden, waarbij wij als gemeente een intermediaire rol kunnen vervullen door aan de voorkant 

actief partijen samen te brengen en een platform te creëren voor afstemming en overleg.  

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Actief inzetten van haar intermediaire rol via de contacten met het onderwijs, het bedrijfsleven en 

maatschappelijke instanties om samen het onderwijs beter aan te laten sluiten op de lokale en 

regionale werkgelegenheid. 

Onze planning is: 

a. In 2015 streven we ernaar dat het onderwijs en het bedrijfsleven samen minimaal één (pilot)project 

voorbereiden. 

 

Indicator:  

a. Jaarlijks is minimaal één arbeidsmarkt gericht project gerealiseerd.  
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Resultaat 3.2 De gemeente als werkgever heeft meer stage- en afstudeer- en werkervaringsplaatsen en 

traineeships aangeboden 

De gemeente Schagen is zelf ook een grote werkgever in de regio. Door het bieden van mogelijkheden 

aan scholieren, studenten, pas afgestudeerden en jongeren met een uitkering dragen we bij aan het 

stimuleren van de werkgelegenheid voor jongeren, het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt, 

creëren we de mogelijkheden voor het opdoen van werkervaring en dragen bij aan imagoverbetering 

voor het werken bij de gemeente. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. De gemeente zet zich als werkgever in om op diverse gebieden stage-, en werkervaringsplaatsen 

en afstudeeropdrachten en in samenwerking met de buurgemeenten traineeships te creëren die 

bijdragen aan de doelen van de gemeente. 

 

Onze planning is: 

a. In 2015 met een actiever stagebeleid de genoemde doelgroep een plek aan te bieden. Dit doen 

we door scholen te benaderen met stageplekken die wij in de organisatie hebben, gekoppeld aan 

de instroomtijden van opleidingen.. 

 

Indicator:  

a. Aantal gerealiseerde stage-, afstudeer- en werkervaringsplaatsen is 28 d.w.z. 10 % van   de 

beschikbare formatie. 
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Totalen Economisch domein 

 

Hoe wordt de restant taakstelling binnen het Economisch domein ingevuld? 

De focus voor de bezuiniging binnen het economisch domein zal liggen op een andere manier van 

werken. Door werkprocessen lean te maken en (beleids)regels te verminderen, wordt de klant beter en 

sneller bediend en komt er tijd beschikbaar om meer specialistische zaken zelf op te pakken waardoor 

we minder hoeven in te huren. Hierbij wordt gedacht aan o.a. het zelf maken van 

bestemmingsplannen en aan een andere wijze van organiseren van welstand.  

Daarnaast is er de mogelijkheid om delen van ons grond- en vastgoedbezit te verkopen om op die 

manier extra inkomsten te genereren. In de huidige markt zal de verkoop in een rustig tempo en 

gefaseerd moeten plaatsvinden.  

Met het verder stimuleren van burgerparticipatie en het uitvoeren van het beheer voor de openbare 

ruimte op het door de raad gewenste kwaliteitsniveau zullen wij de bestaande budgetten onder de 

loep nemen en de verdere bezuiniging invullen 

Tot slot is er de mogelijkheid om, gelet op onze doelstellingen m.b.t. zelfredzaamheid, een aantal 

subsidies en bijdragen (in geld en in menskracht) af te bouwen.   

  

Saldo doelstelling 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 6.464 6.558 4.728 3.786 3.514 3.430

Inkomsten 3.253 2.144 3.741 2.797 2.736 2.654

Saldo 3.211 4.414 987 989 778 776

Taakstelling 173 430 523 532 579

Gerealiseerd 94 49 49 49 49

Saldo doelstelling 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 5.693 3.507 3.493 3.445 3.445 3.445

Inkomsten 233 381 26 26 26 26

Saldo 5.460 3.126 3.467 3.419 3.419 3.419

Taakstelling 214 535 650 662 720

Gerealiseerd 214 214 214 214 214

Totaal uitgaven E d 12.157 10.065 8.221 7.231 6.959 6.875

Totaal inkomsten E d 3.486 2.525 3.767 2.823 2.762 2.680

Restant taakstelling E d 79 702 910 931 1.036

Budget Economisch domein 8.671 7.461 3.752 3.498 3.266 3.159
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Sociaal domein 
 

Een duurzame samenleving is een zelfredzame samenleving. Een samenleving waarin iedereen in het 

Sociaal domein in eerste instantie op eigen kracht de problemen en knelpunten die zij ervaart zelf 

oplost. Dat geldt ook voor het voorzien in eigen levensonderhoud en dat ouders primair 

verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt heeft de 

gemeente een taak om (tijdelijk) bij te springen. Dat willen we binnen het Sociaal domein bereiken 

door in te zetten op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, ook in financiële zin. Voor 2015 werken 

we onder andere aan de volgende speerpunten: 

• Start uitvoering decentralisaties sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en participatiewet) via de  

  wijkteams en het RAKC. 

• Start Kindpakket. 

• Implementeren nieuw subsidiebeleid en start uitwerking accommodatiebeleid. 

• Uitvoering gezondheidsbeleid, o.a. via  Jongeren op gezond gewicht (JOGG). 

• Uitvoering nieuwe veiligheidsbeleid 2014-2018. 
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Doelstelling 1 

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud 

 

Wat zijn de te behalen resultaten om deze doelstelling te realiseren? 

 

Resultaat 1.1 Voor ieder kind is er een passende plek in het onderwijs 

Het uitgangspunt is dat ieder kind een passende plek in het onderwijs heeft. Het onderwijs moet 

kinderen binnen boord houden, uitval voorkomen. Om dat te bereiken moet het onderwijs aansluiten 

bij de vraag van onze samenleving. De vraag kan uiteenlopen van vraag naar extra zorg of speciaal 

onderwijs, of naar aansluiting bij de vraag van ouders om een dagarrangement tijdens hun werkuren of 

in de voorschoolse fase in samenwerking met kinderopvang, of aansluiting van het onderwijs bij 

belangrijke thema’s, zoals alcohol en drugsgebruik, cultuureducatie, gezond gewicht, verkeersgedrag.    

De vraag uit de samenleving wordt ook gevormd door de toekomstige werkgevers. Het onderwijs moet 

aansluiten bij de arbeidsmarkt. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Evaluatie van het ondersteuningsplan waarover in 2014 met de samenwerkingsverbanden van het 

onderwijs op regionaal niveau overeenstemming is bereikt, waarbij de aansluiting bij de 

jeugdzorgtaak van de gemeente geborgd moet worden.    

b. Faciliteren van goede schoolgebouwen in een verkeersveilige omgeving. 

c. Organiseren van de Lokale Educatieve Agenda waar schoolbesturen, voorschoolse voorzieningen 

en gemeente afspraken maken over onderlinge samenwerking en afstemming ten aanzien van 

diverse thema’s die leven in de samenleving. 

d. Handhaven van leerplicht en tegen gaan van vroegtijdig schoolverlaten zijn wettelijke taken van 

de gemeente (behalen van Startkwalificatie). 

 

Onze planning is: 

a. Leerplicht en RMC worden ondergebracht in het RAKC. 

b. Inzetten op de verbinding met het economisch domein,  met name om de aansluiting van het 

onderwijs op de regionale arbeidsmarkt te optimaliseren. Ter versterking van de samenwerking 

tussen de 4 O’s (onderneming, overheid, onderwijs en onderzoek) wordt er in 2015 tenminste één 

project uitgevoerd. 

c. Inzet op de leerlingen die in het reguliere (voortgezet) onderwijs uitvallen. Hiervoor wordt in 

regionaal verband een uitvoeringsplan opgesteld.   

d. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de voorschoolse voorzieningen geharmoniseerd. Voor de kinderen 

die VVE (voor- en vroegschoolse educatie) nodig hebben is er een aanbod. Eind 2015 wordt de 

evaluatie van het nieuwe stelsel opgestart.  

e. Uitvoering van het masterplan onderwijshuisvesting. 

f. Inzet educatie. Voor diverse doelgroepen, met name  laaggeletterden moeten gemeenten 

zorgdragen  voor een passend educatieaanbod. Gemeenten werken daartoe samen binnen de 

arbeidsmarktregio (Alkmaar). In overleg stellen ze een regionaal educatieplan op. De gedwongen 

winkelnering bij ROC is vervallen en de gelden gaan naar de arbeidsmarktregio (Alkmaar). 

 

Indicator: 

a. Het percentage kwalificatieplichtige leerlingen dat een startkwalificatie behaald is van 97,3% in 

2013 gestegen naar 97,5% in 2018. Het relatief verzuim van het totaal aantal leerplichtige kinderen 

van 5 tot 16 jaar is gedaald van 2,3% in 2013 naar 1,9% in 2018. 
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Resultaat 1.2 Jeugdhulp en ondersteuning 

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

aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Dit 

geldt ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de 

advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling.  De gemeente 

verzorgt de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg, de jeugd-ggz en de zorg voor jongeren in verband met 

een verstandelijke beperking en de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

De gemeente heeft een jeugdhulpplicht: gewaarborgd dient te zijn dat jeugdigen de hulp ontvangen 

die zij nodig hebben. 

Wat voeren wij uit: 

a. Organiseren van toegang op een laagdrempelige en herkenbare manier (wijkteam). 

b. Beschikbaarheid juiste deskundigheid voor toegang – triage door hiervoor toegeruste professionals.  

c. Rechtstreekse toegang tot jeugdhulp na verwijzing door huisarts, jeugdarts of medisch specialist. 

d. Voldoende aanbod aan gecertificeerde instellingen en inzet jeugdhulp die nodig wordt geacht 

door gecertificeerde instelling of andere uitvoerders van jeugdreclassering. 

e. Consultatiefunctie voor professionals. 

f. Inschakeling specialistische hulp en melden aan Raad voor Kinderbescherming indien veiligheid 

van het kind in het geding is. 

g. 24/7 beschikbaar en bereikbaarheid en directe inschakeling juiste jeugdhulp bij crisissituaties. 

 

Onze planning is: 

Uitvoering te geven aan het Regionaal Transitie Arrangement Kop van Noord-Holland en de 

bijbehorende innovatieagenda. Dit betekent dat wij: 

a. De ervaringen en bereikte resultaten van de pilots jeugd- & sociale wijkteams gebruiken bij de 

organisatie en doorontwikkeling  van de wijkteams (fase 2 ontwikkeling Wijkteams). 

b. Het schoolmaatschappelijk werk opnemen in de wijkteams, waarbij het principe van ‘vindplaats is 

werkplaats’ niet wordt losgelaten. 

c. Vrijwilligerswerk in de pedagogische samenleving stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk. 

d. De functies van het huidige CJG borgen. 

e. Wettelijk verplichte regionale afspraken vaststellen met huisartsen, jeugdartsen, medisch 

specialisten over verwijzing in het kader van jeugd-ggz en jeugdzorg  en de relatie met de 

wijkteams. 

f. Wettelijk verplichte (boven)regionale afspraken tussen gemeente en Raad voor de 

Kinderbescherming vaststellen over: 

- de samenwerking bij jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp. 

- (boven)Regionale capaciteitsgarantie JeugdzorgPlus. 

- (boven)Regionale crisishulpverlening, spoedzorg en calamiteiten. 

- Meldpunt huiselijk geweld/kinder mishandeling. 

g. Per 1 januari 2015 starten met een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

(AMHK) op schaal Noord Holland Noord. 

 

Indicator: 

De indicator voor de borging van de huidige CJG functies is: 

a. Implementatie en deskundigheidsbevordering van de werkwijze ‘1 gezin, 1 plan’ bij de wijkteams 
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De indicator die wij voor de kwaliteit van afspraken met huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten 

in het kader van jeugd-ggz en jeugdzorg met de wijkteams inzetten is: 

a. Implementatie van de signalering van jeugd-ggz problematiek bij het wijkteam en jeugdartsen. Dit 

doen wij door samenwerkingsafspraken met huisartsen te maken over de verbinding van de 

praktijkondersteuners jeugd-ggz met de wijkteams en jeugdartsen. 

 

De indicatoren met betrekking tot de ondersteuning, hulpverlening en zorgverlening zijn nog niet 

bekend. Deze zijn onderdeel van de aanbesteding jeugd die nog niet is afgerond. 
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Resultaat 1.3 De gemeente biedt een trampoline zodat inwoners op korte termijn in staat zijn om in hun 

levensonderhoud te voorzien en gedurende die periode, voor zover nodig,  inkomensondersteuning  

krijgen van de gemeente 

Mensen die (tijdelijk) niet (volledig) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, ontvangen 

inkomensondersteuning. Mensen die verkeren in een problematische schuldensituatie kunnen een 

beroep doen op schuldhulpverlening.  

Voor noodzakelijke kosten waarvoor men niet heeft kunnen sparen en die men niet uit het inkomen kan 

betalen, kan in bijzondere omstandigheden bijstand worden verleend. Als compensatie voor de 

afschaffing van de Compensatieregeling eigen risico (CER) en Wet tegemoetkoming chronisch zieken 

en gehandicapten gelden voor inwoners met een laag inkomen nieuwe beleidsregels.   

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. In 2015 is de Participatiewet in werking getreden.  Kinderen en jongeren in armoedesituaties bieden 

we, met behulp van het minimabeleid, gelegenheid om te participeren door aan sport en cultuur 

te kunnen doen middels het ‘Kindpakket’. Daarnaast kan men, in bepaalde situaties,  beroep doen 

op schuldhulpverlening of bijzondere bijstand. 

 

Onze planning is: 

a. In 2015 starten we met het ‘Kindpakket’. Hiermee maken we het mogelijk dat kinderen uit arme 

gezinnen mee kunnen doen op het gebied van onder andere sport en cultuur. De verwachting is 

dat het aantal aanvragen zal stijgen. 

b. In 2014 is gewerkt aan de harmonisatie van de drie Hulp-/Noodfondsen. Vanaf 2015 is het nieuwe 

Noodfonds operationeel. Dit betreft een samenwerking tussen de gemeente en de kerken.  

c. Vanaf 2015 mag, behalve voor de collectieve Zorgverzekering voor minima, geen invulling meer 

worden gegeven aan categoriale regelingen bijzondere bijstand. Aanvragen bijzondere bijstand 

moeten individueel worden beoordeeld. Dit betreft dus maatwerk. 

d. Voor Schuldhulpverlening geldt dat we in 2015, veel meer dan nu het geval is, willen inzetten op 

preventie. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de sociale wijkteams.  

e. In 2014 is de Compensatieregeling eigen risico afgeschaft. Vanaf 2015 is de rijksregeling Wet 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. De gemeente heeft 

beleidsregels vastgesteld waarin de kwetsbare groep chronisch zieken en gehandicapten met een 

laag inkomen, in aanmerking kan komen voor vergoeding van bepaalde kosten.  

 

Indicator: 

a. Stabilisatie van het aantal huishoudens dat een Wwb-uitkering ontvangt op 2,3% en een stabilisatie 

van het aantal aanvragen bijzondere bijstand op circa 750 per jaar.  

b. Aantal aanvragen van ‘Kindpakket’ zal stijgen van 561 naar 650. 
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Resultaat 1.4 Iedereen participeert naar vermogen 

Het uitgangspunt is dat mensen naar vermogen betaalde arbeid verrichten voor zover zij niet in staat 

zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, neemt men ofwel deel 

aan een traject gericht op arbeidsinschakeling, ofwel is men op enige wijze niet-vrijblijvend 

maatschappelijk actief. Voorop blijft staan dat wij mensen continu willen blijven stimuleren om een rol 

te spelen in de maatschappij. Liefst via betaald werk, anders via gesubsidieerde arbeid, beschut werk 

of het vrijwilligerswerk. 

In onze opdrachtverstrekking nemen wij ‘Social Return on Investment’ mee waar dat redelijk en mogelijk 

is. Daardoor verplichten wij toeleveranciers om lokale werklozen of mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in te zetten op het werk en daarmee werkervaring te bieden of werkervaringsplekken of 

opleidingen aan te bieden. Doel is om de uitvoering, inclusief de overname van de Wsw-lasten en de 

Wajong, binnen de Rijksvergoeding te houden. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Inzetten op de verbinding in de keten van onder andere onderwijs, bedrijfsleven, RAKC, UWV, werk-

leerbedrijf, Werkbedrijf NHN, Werkplatform KvNH, werkgeversservicepunt en samenwerkende 

gemeenten. Zo wordt er gezamenlijk inzet geleverd om mensen duurzaam te begeleiden van werk 

naar werk, van onderwijs naar werk of van een uitkering naar werk. 

b. Het stimuleren van de volgende inzet die de kansen op re-integratie en participatie vergroten: 

- Intensieve samenwerking wijkteams werk-leerbedrijf Noorderkwartier, werkgeversservicepunt en 

Uitstroomunit.  

- Intensieve samenwerking met vrijwilligerspunten,  MEE en andere cliëntondersteuners. 

- Toepassing Social Return on Investment (SROI) bij aanbestedingen. 

- Optimale inzet  Uitstroomunit.  

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

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid en N.V. Noorderkwartier. Nog onzeker of 

GrGa nog bestaat per 1 januari 2015. Hetzelfde geldt voor de NV-constructie). 

 

Onze planning is: 

a. In 2012 zijn wij gestart met de ontwikkeling van een pilot Werkgeversservicepunt: een 

netwerkorganisatie van gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Noorderkwartier, ISD-KNH en 

UWV. In 2014 is dit verder uitgebouwd. In 2015 moet het Werkgeversservicepunt daadwerkelijk één 

gezicht krijgen voor de werkgevers in de regio KvNH. Vanuit het Werkgeversservicepunt wordt een 

link gelegd en contact onderhouden met het onderwijsveld.  

b. In 2014 zijn de landelijke kaders gesteld voor de vormgeving van een werkbedrijf voor de regio 

Noord-Holland Noord. In samenspraak met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN worden 

de kaders gesteld voor de regionale invulling van het Werkbedrijf NHN. Hiervoor worden bestuurlijke 

afspraken met onder andere werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten gemaakt over de inzet 

van beschut werk, No-riskpolis, proefplaatsing, jobcoaching en loonkostensubsidie. Op de nieuwe 

voorziening beschut werken willen we een beperkte instroom. Uiteindelijk zal beschut werken een 

derde zijn van de huidige beschut werken plekken. 

 

Indicator: 

a. Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar reguliere arbeid: 85 (conform begroting 2014 ISD-

KNH). 

b. Succesvolle plaatsing op werkervaringsplekken en proefplaatsingen: 25 (conform begroting 2014 

ISD-KNH). 

c. Plaatsingen op vrijwilligerswerk: 15 (conform begroting 2014 ISD-KNH). 
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d. Realisatie voorziening Beschut werken  (in samenspraak met Werkbedrijf in oprichting nog nader te 

bepalen). 

 

 

 

Doelstelling 1 – Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud 

 

 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven 22.854 

Totaal inkomsten 5.704 

  

Taakstelling 2015 281 

Gerealiseerd 588 

Rest (meer gerealiseerd dan opgedragen) 307 
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Doelstelling 2 

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving  

 

Wat zijn de te behalen resultaten om deze doelstelling te realiseren? 

 

Resultaat 2.1 Inwoners hebben hun eigen leefomgeving ingericht en de gemeente biedt daartoe een 

basisniveau aan het beheer en  onderhoud in de openbare ruimte 

Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving als zij die zelf of samen met de gemeente 

kunnen en mogen inrichten. Hierdoor worden voorzieningen ook daadwerkelijk onderhouden en 

gebruikt. Als gemeente bieden wij een basisniveau aan beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte. Inwoners die meer willen, krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken. Wij 

willen dat inwoners zich betrokken voelen bij hun leefomgeving en hun verantwoordelijkheid nemen 

voor de veiligheid en uitstraling van hun buurt.  

 

We willen dit bereiken door burger- en overheidsparticipatie te stimuleren. Inwoners die willen 

meedenken over de inrichting van hun leefomgeving of zelf de inrichting ter hand willen nemen, krijgen 

van ons hiervoor zoveel mogelijk de ruimte. Uitgangspunt bij dit laatste is dat inwoners ook bekijken hoe 

hun initiatieven eventueel gefinancierd kunnen worden. Als gemeente hebben we immers de 

komende jaren minder geld beschikbaar voor het onderhoud aan de openbare ruimte. 

 

Doordat we voor de komende jaren minder budget hebben voor het onderhoud aan de openbare 

ruimte, besteden we uit wat derden beter en goedkoper kunnen zonder de regie te verliezen. 

Daarnaast streven we naar het verkleinen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door verkoop van 

snippergroep aan onze inwoners. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. We staan open voor verzoeken van inwoners om samen met hen de openbare ruimte in te richten 

en te onderhouden. Wij kunnen hierbij onze kennis en ervaring inbrengen om enerzijds te komen tot 

een verstandige inrichting en anderzijds om de (onder)houdbaarheid dan wel duurzaamheid te 

borgen. Hierbij willen we wel afspraken maken over hoe de uitvoering van dat onderhoud gaat en 

het eventuele toezicht daarop. 

 

We doen dit samen met institutionele partijen als woningbouwverenigingen, Vereniging van Eigenaren, 

schoolbesturen en dergelijke.  Op basis van de pilots met deze partijen kan er beleid worden 

geformuleerd waarmee deze vorm van samenwerking tussen de gemeente en private partijen op het 

gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte kan worden geïnstitutionaliseerd. 

Daarnaast zullen ook dorpsraden hierin een rol kunnen spelen, met name als platform om initiatieven te 

genereren en af te stemmen. 

 

Onze planning is: 

a. In 2015 beginnen met nieuwe initiatieven. Vanwege de goede ervaringen met de pilots in 2014, 

verwachten  we dat dit zal leiden tot zeker 10 nieuwe initiatieven. In 2016 kan er een evaluatie 

plaatsvinden over de wijze waarop gemeente en inwoners met elkaar de verantwoordelijkheid 

voor de openbare ruimte kunnen dragen. 

 

Indicator: 

a. Indicatoren zijn het aantal pilots en de omvang van de betreffende openbare ruimte als 

percentage van de totale openbare ruimte. Het streven is om eind 2015 10 initiatieven in uitvoering 

te hebben die gezamenlijk 1% van de openbare ruimte beheren. 
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Resultaat 2.2 De regeldruk voor inwoners is verminderd 

Is vervallen.  

Dit resultaat is samen met ED 1.4 opgenomen onder domein Burger en Bestuur 1.2  
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Resultaat 2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot 

Onder veiligheid verstaan we de sociale en de fysieke veiligheid van inwoners en bedrijven. Een veilige 

samenleving betekent dat inwoners en ondernemers zich veilig voelen en daar ook zelf invloed op 

hebben. Samen met onze ketenpartners (waaronder politie, Openbaar Ministerie, brandweer, 

woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, onderwijs en welzijn, hulpverleners, vrijwilligers en inwoners) 

werken we aan een veilige en leefbare gemeente. Om ook het gevoel van veiligheid en het 

veiligheidsbewustzijn te vergroten is de deelname van de inwoners en bedrijven in dit proces van 

cruciaal belang. Om de samenwerking gestalte te geven is een integrale aanpak nodig onder regie 

van de gemeente. Het zwaartepunt van de gemeentelijke activiteiten verschuift van handhaven en 

ingrijpen naar het versterken van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van inwoners en 

bedrijven. Dit resultaat is bereikt als de gemeente, samen met haar inwoners en bedrijven, werkt aan 

een veilige samenleving  waarin alle partners in de keten weten welke rol zij vervullen. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Door middel van het integraal veiligheidsbeleid moet de gemeente de regie houden en daar waar 

mogelijk sturing geven op de vastgestelde prioriteiten.  

b. Door middel van nauwe contacten met de politie de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid 

blijven monitoren en daar waar nodig middels de jaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen op 

bijsturen. 

c. We informeren inwoners en bedrijven over veiligheidsrisico’s, de mogelijkheden die er zijn om zelf de 

risico’s terug te dringen en de eigen veiligheid te bewaken (fysieke en sociale veiligheid). Verder 

kunnen we volgens onze wettelijke taak, de inwoners en bedrijven faciliteren bij een veilige woon- 

en werkomgeving (fysieke veiligheid). 

d. We betrekken onze netwerkpartners bij het integraal aanpakken van de gestelde prioriteiten om 

gezamenlijk de gestelde doelstellingen te behalen. 

 

 

Onze planning is: 

a. In 2015 wordt er door de gemeente ingezet op de in 2014 gestelde prioriteiten: 

- Uitvoering geven aan het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018. 

- Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet verder vormgeven en ter uitvoer brengen. 

- Samenwerken op veiligheidsonderwerpen op regionaal gebied. 

 

Indicator: 

a. De inwoners waarderen de sociale  en fysieke veiligheid met gemiddeld een 7,0 

(Waarstaatjegemeente.nl). 

 

 

Doelstelling 2 – Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving  

 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven 4.689 

Totaal inkomsten 29 

  

Taakstelling 2015 370 

Gerealiseerd 130 

Rest nog te realiseren 240 
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Doelstelling 3 

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers naar vermogen bij aan het in stand 

houden van de sport- en buurtvoorzieningen  

 

Wat zijn de te behalen resultaten om deze doelstelling te realiseren? 

 

Resultaat 3.1. Deelname van jeugd aan sport- en buurtvoorzieningen is verhoogd 

Wij sturen aan op een toename van actieve deelname (met name door de jeugd) aan de sport- en 

buurtvoorzieningen in 2018. Voor de ontwikkeling van de jeugd is het van belang dat zij actief gebruik 

maken/deelnemen aan activiteiten van de buurtvoorzieningen. Sport- en buurtvoorzieningen dienen 

als ontmoetingsplaats, stimuleren de wijkeconomie en hebben een positief effect op de leefbaarheid. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

De gemeente denkt, indien nodig, mee met de inwoners en lokale organisaties en/of faciliteert (in 

beperkte mate) bij het ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) activiteiten om dit resultaat te bereiken. 

 

Onze planning is: 

a. In het beleidsplan 3D voor het Sociaal domein is het uitgangspunt dat de inwoners op eigen kracht 

verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun leven, tenzij zij hiertoe niet in staat zijn. Een 

randvoorwaarde hiervoor is dat er voldoende algemene (basis)voorzieningen zijn, waarop de 

inwoners kunnen terugvallen. Voor de vaststelling van het 3D beleidsplan staat als beslispunt 

opgenomen dat in 2015 voor jeugd de lokale en/of regionale (subsidie)relatie met de huidige 

partners wordt gecontinueerd. Als actiepunt staat opgenomen dat een voorstel hoe verder om te 

gaan met algemene voorzieningen en basisvoorzieningen wordt uitgewerkt in 2015. 

 

Indicator: 

a. Dit resultaat is bereikt als in 2018 het percentage jeugd dat actief deelneemt aan 

sportverenigingen is gestegen van 60% in 2012 naar 80% in 2018. Dit resultaat is tevens bereikt als in 

2018 50% van de jeugd deelneemt aan buurtvoorzieningen. 
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Resultaat 3.2. Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, 

dorpshuizen, etc. zijn deels geprivatiseerd 

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen de organisaties zelf hun verantwoordelijkheid 

voor het in stand houden van sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, 

verenigingsgebouwen, dorpshuizen, etc. Uitgangspunt daarbij is dat het gemeentelijk aandeel in de 

financiering en exploitatie van deze accommodaties structureel in grote mate wordt verminderd. Dat 

kan op drie manieren, namelijk: 

1. meer zelfwerkzaamheid en (financiële) verantwoordelijkheid bij organisaties en gebruikers 

2. zelf doen als gemeente dan wel overlaten aan de markt 

3. de dichtheid en versnippering van accommodaties te herijken.  

Als sprake is van privatisering geldt dat voordat accommodaties worden overgedragen deze eerst 

kwalitatief in goede staat van onderhoud moeten zijn (gebracht). In alle gevallen zal sprake zijn van 

maatwerk. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. De gemeente denkt, indien nodig, mee met de inwoners en lokale organisaties en/of faciliteert (in 

beperkte mate) bij het ontwikkelen en exploiteren van maatschappelijk vastgoed, zoals 

bijvoorbeeld sportaccommodaties, dorpshuizen, verenigingsgebouwen, etc. 

 

Onze planning is: 

a. In de Kadernota accommodatiebeleid wordt een aanzet gegeven tot besluitvorming over de 

instandhouding of afstoting van de accommodaties in de gemeente Schagen. De uiteindelijke 

implementatie vindt plaats in 2015 en volgende jaren.  

b. Aan de hand van een inventariserend onderzoek/nulmeting is in beeld gebracht wat de 

gemeentelijke bijdrage is aan de velden/accommodaties, wat de bezetting is van de velden en 

accommodaties en welke afspraken zijn gemaakt over zelfwerkzaamheid. Met betrokken partijen 

wordt in 2015 besproken: 

 waar organisaties/gebruikers  (nog) meer zelfwerkzaam kunnen zijn – met name op het 

gebied van onderhoud;  

    waar organisaties en gebruikers verantwoordelijk kunnen worden voor het totale beheer en   

        exploitatie van de accommodatie; 

 waar overschot aan velden kan leiden tot het afstoten of het buiten gebruik stellen van 

velden; 

 waar optimale spreiding kan leiden tot herijking van de accommodaties. 

 

Indicator: 

a. In 2018 is het bedrag per inwoner dat de gemeente jaarlijks besteed aan sportaccommodaties, 

zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, etc., gedaald naar 60% ten 

opzichte van het bedrag uit 2014 (=100%) 

b. Het percentage accommodaties dat (deels) is geprivatiseerd bedraagt in 2018 circa 80% van de 

mogelijk te privatiseren accommodaties. 
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Doelstelling 3 – In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers   

                        naar vermogen bij aan het in stand houden van de sport- en  

                        buurtvoorzieningen  

 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven 2.356 

Totaal inkomsten 147 

  

Taakstelling 2015 1.021 

Gerealiseerd 13 

Rest nog te realiseren 1.008 
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Doelstelling 4 

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar 

 

Wat zijn de te behalen resultaten om deze doelstelling te realiseren? 

 

Resultaat  4.1 Het aanbod van mantelzorg en vrijwilligerswerk kan in vrijwel alle gevallen voldoen aan 

de vraag van de inwoners van Schagen. Voor inwoners die uiteindelijk geen beroep kunnen doen op 

deze informele zorg, voorziet de gemeente in beschikbaarheid van maatschappelijke ondersteuning. 

De gemeente faciliteert, ondersteunt en stimuleert dat inwoners voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Er 

zullen altijd situaties zijn waarin dit (tijdelijk) niet kan of niet gebeurt. In die gevallen is het uiteraard wel 

de bedoeling dat de gemeente ervoor zorgt dat noodzakelijke ondersteuning beschikbaar blijft 

(vangnetconstructie). Vanaf 2015 ondersteunen sociale wijkteams inwoners bij het vinden van de weg 

naar de informele en formele zorg. In het verder doorvoeren van de kanteling is de gemeente aanjager 

maar zeker niet de enige partij die hiervoor verantwoordelijk is. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Voor inwoners die uiteindelijk geen beroep kunnen doen op mantelzorg en vrijwilligerswerk, voorziet 

de gemeente in beschikbaarheid van ondersteuning. Voldoende aanbod van informele zorg 

beïnvloeden we door het bevorderen en faciliteren van mantelzorgers, maatjes- en 

buddyprojecten, vrijwillige (thuis)zorg, etc. We gaan er vanuit dat we via deze wegen (beperkt) 

invloed hebben op de beschikbaarheid van informele zorg. Daarmee beïnvloeden we de 

behoefte aan formele ondersteuning door de gemeente en derden. 

 

Onze planning is: 

a. In 2015 staat de gemeente dichter bij de burger door de inzet van wijkteams. Zo hebben we meer 

zicht op lokale, informele netwerken en kunnen we deze stimuleren en betrekken bij ondersteuning 

van inwoners. 

b. In 2015 bestaat er een intensieve samenwerking tussen verschillende initiatieven (60+-bus, 

Seniorenbus Zijpe, Graag Gedaan) om in te spelen op de behoefte aan een fijnmaziger vervoer. 

De gemeente subsidieert dit initiatief en stimuleert gebruik van deze voorziening. 

c. In 2015 is de nieuwe Wmo van kracht. Dit betekent dat we een nieuwe invulling geven aan 

huishoudelijke hulp. Hier hebben we op termijn een substantiële korting (circa een derde van het 

budget) ten opzichte van 2014 op te vangen. Nieuwe taken zoals beschermd wonen, kortdurend 

verblijf en begeleiding komen vanuit de AWBZ naar ons toe. Deze voeren we in 2015 uit. 

 

Indicator: 

a. Het percentage volwassen mantelzorgers van 17% in 2009 naar 20% in 2018. Het percentage 

ouderen mantelzorgers van 13,6% in 2009 naar 15% in 2018.   
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Resultaat 4.2 De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl  

Om voor jezelf en voor een ander te kunnen zorgen, moet je eigen gezondheid goed genoeg zijn. Een 

gezonde leefstijl draagt in belangrijke mate bij aan een goede gezondheid. Ieder bepaalt voor zichzelf 

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

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

keuze te kunnen maken en voldoende mogelijkheden om te kunnen bewegen en sporten. Het kiezen 

voor een gezonde leefstijl draagt ook bij aan de doelen 1, 2 en 3 van het Sociaal domein. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

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

gezondheidsbeleid 2014-2018 staan, het zorg dragen voor een lokaal gezondheidsbeleid inclusief 

uitvoeringsplan en daarnaast het geven van zienswijzen over beleid, begrotingen en 

jaarrekeningen van de GGD Hollands Noorden (jaarlijks). 

 

Onze planning is: 

a. We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan van ons gemeentelijk gezondheidsbeleid. Dit 

betekent onder andere dat we JOGG inzetten. Onderdeel van JOGG is publiek-private 

samenwerking. We willen dit gebruiken als vliegwiel om toe te werken naar een gezonde 

leefomgeving voor alle inwoners van Schagen. Hierbij betrekken we alle relevante partners (ook 

inwoners). Verder vervolgen wij onze maatwerkinzet, waarmee we reageren op signalen uit de 

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

 

Indicator: 

a. De mate waarin jongeren van 12 tot 19 jaar in onze gemeente aan de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen (NNGB) voldoen is van 70% in 2009 gestegen naar 75% in 2018. 

 

Doelstelling 4 – Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar 

 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven 12.296 

Totaal inkomsten 645 

  

Taakstelling 2015 458 

Gerealiseerd 800 

Rest (meer gerealiseerd dan opgedragen) 342 
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Doelstelling 5 

Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en 

evenementen 

 

Wat zijn de te behalen resultaten om deze doelstelling te realiseren? 

 

Resultaat 5.1 Evenementen binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren 

georganiseerd en uitgevoerd 

Wij stimuleren dat inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van Schagen zelf 

evenementen organiseren en uitvoeren. Bij evenementen waarbij de veiligheid in het geding kan 

komen en/of er sprake is van een groot economisch belang kan de gemeente faciliterend optreden. 

Uiteindelijk willen we bereiken dat het aantal evenementen in de gemeente gelijk blijft, maar dat onze 

inzet bij evenementen afneemt dan wel (mede) door derden wordt gefinancierd. Als het aantal 

evenementen gelijk blijft maar inzet van de gemeente neemt af, moet de inzet van organisatoren en 

burgers zijn vergroot. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. We steunen evenementen op twee manieren: 

1. Vanuit oogpunt van handhaving en veiligheid: door vergunningverlening en controle of er aan 

de voorwaarden wordt voldaan. 

2. Met een indirecte subsidie door bijvoorbeeld het neerzetten van dranghekken en verlenen van 

andere ondersteunende activiteiten. 

 

Onze planning is: 

a. We gebruiken 2015 als overgangsjaar om ons subsidiestelsel opnieuw vorm te geven. 

b. We hebben afspraken over de inzet van de buitendienst bij grote evenementen. Deze bouwen we 

gefaseerd af in 2015. 

 

Indicator: 

a. Het doel is bereikt wanneer onze kosten van faciliterend optreden bij evenementen binnen de 

gemeente Schagen in 2018 nog slechts tot 40% zijn van wat ze in 2013 waren. 
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Resultaat 5.2 Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend 

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers en lokale organisaties naar vermogen bij 

aan het in stand houden van de culturele voorzieningen. De gemeente stimuleert en jaagt aan, denkt 

hierin indien nodig mee en/of faciliteert in beperkte mate. Als burgers en lokale organisaties zelf de 

verantwoordelijkheid nemen betekent dit dat er aan het eind van de beleidsperiode minder beroep 

wordt gedaan op structurele financiële en/of organisatorische ondersteuning door de gemeente. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. We willen de slag maken van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. 

De gemeente Schagen wil aanjager zijn in het proces waarin cultuur – zeker voor jeugd – duurzaam 

in de samenleving verankerd is. Daarbij is onze rol om samenwerking en cultureel 

ondernemerschap te stimuleren. Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners 

en initiatiefnemers, detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur Adviesraad. 

 

Onze planning is: 

a. 2015 gebruiken we als overgangsjaar om het subsidiestelsel te implementeren . We ronden 

gesprekken met instellingen en verenigingen af zodat we in 2016 subsidie kunnen verlenen volgens 

de nieuwe afspraken. Een belangrijk onderdeel van dit proces is bespreken welke rol de gemeente 

in de samenleving heeft.  We zetten in op groeien naar de rol van facilitator. 

 

Indicator: 

a. De mate waarin de gemeente culturele voorzieningen subsidieert is in 2018 gedaald naar circa 

tweederde van het bedrag uit 2013. 
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Resultaat 5.3 Deelname van jeugd aan culturele evenementen en activiteiten is verhoogd 

Om de verantwoordelijkheid van de inwoners hierin te stimuleren stuurt de gemeente erop aan dat er 

aan het einde van de beleidsperiode een toename is van actieve deelname van onze jeugdige 

inwoners aan culturele evenementen en activiteiten. De gemeente denkt indien nodig mee en/of 

faciliteert in beperkte mate bij het ontwikkelen van extra activiteiten om dit doel te bereiken.  

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. We willen de slag maken van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. 

De gemeente Schagen wil aanjager zijn in het proces waarin cultuur – zeker voor jeugd – duurzaam 

in de samenleving verankerd is. Daarbij is onze rol om samenwerking en cultureel 

ondernemerschap te stimuleren. Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners 

en initiatiefnemers, detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur adviesraad en al dan niet 

samen met hen realiseren we kunstprojecten. We hebben aandacht voor het opzetten van nieuwe 

initiatieven, bijvoorbeeld door gericht subsidies te verstrekken. Binnen deze context stimuleren we 

samen met bewoners, culturele organisaties en welzijnswerk de cultuurparticipatie van jeugdige 

inwoners, zodat ze actief in aanraking komen met een cultuurdiscipline.  

 

Onze planning is: 

a. Ook in 2015 werken we aan: 

- Versterken van samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld en het bevorderen van 

kunst- en cultuuronderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. 

- Stimuleren jong talent en dorps- en wijkinitiatieven en bevorderen van een cultureel 

programma in buurt- en cultuurhuizen. 

- Vergroten van de culturele diversiteit binnen het aanbod en de deelname van kunst en cultuur. 

 

Indicator: 

a. De mate van (actieve) deelname van jeugdige inwoners van Schagen aan Open 

Monumentendag is in 2018 20% gestegen ten opzichte van de over 2014 uit te voeren nulmeting. 

 

Doelstelling 5 – Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van 

                        culturele activiteiten, erfgoed en evenementen 

 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven   1.881 

Totaal inkomsten 194 

  

Taakstelling 2015 362 

Gerealiseerd 5 

Rest 357 
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Totalen Sociaal domein 

 

 

  

Saldo doelstelling 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 19.193 18.384 22.854 22.331 21.797 21.539

Inkomsten 13.802 12.901 5.704 5.704 5.704 5.704

Saldo 5.391 5.483 17.150 16.627 16.093 15.835

Taakstelling 113 281 342 348 379

Gerealiseerd 202 588 588 588 588

Saldo doelstelling 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 3.058 3.423 4.689 4.689 4.689 4.704

Inkomsten 161 284 29 29 29 29

Saldo 2.897 3.139 4.660 4.660 4.660 4.675

Taakstelling 148 370 450 458 498

Gerealiseerd 130 130 130 130 130

Saldo doelstelling 3 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 2.612 3.130 2.356 2.354 2.329 2.357

Inkomsten 168 645 147 146 144 143

Saldo 2.444 2.485 2.209 2.208 2.185 2.214

Taakstelling 410 1.021 1.241 1.263 1.376

Gerealiseerd 5 13 13 13 13

Saldo doelstelling 4 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 7.835 8.355 12.296 12.159 11.998 11.983

Inkomsten 1.001 811 645 645 645 645

Saldo 6.834 7.544 11.651 11.514 11.353 11.338

Taakstelling 184 458 557 567 618

Gerealiseerd 800 800 800 800 800

Saldo doelstelling 5 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 2.049 1.880 1.881 1.742 1.742 1.742

Inkomsten 456 579 194 194 194 194

Saldo 1.593 1.301 1.687 1.548 1.548 1.548

Taakstelling 145 362 440 448 488

Gerealiseerd 5 5 5 5 5

Totaal uitgaven S d 34.747 35.172 44.076 43.275 42.555 42.325

Totaal inkomsten S d 15.588 15.220 6.719 6.718 6.716 6.715

Restant taakstelling S d 0 -142 956 1.494 1.548 1.823

Budget Sociaal domein 19.159 20.094 36.401 35.063 34.291 33.787
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Hoe wordt de restant taakstelling binnen het Sociaal  domein ingevuld? 

De taakstelling binnen het sociaal domein wordt op de doelstellingen 1, 3, 4 en 5 in onderlinge 

samenhang ingevuld. Een eerste invulling van deze taakstelling realiseren we aan de hand van een 

aantal keuzes en mogelijkheden op het vlak onderwijs en voorschoolse voorzieningen. 

Daarnaast hebben we in de tweede tussenrapportage van 2014 geconstateerd dat we structureel 

onderuitputting hebben binnen de bestaande Wmo voorzieningen, waardoor we daar een deel van 

de taakstelling kunnen realiseren. 

De komende jaren (vanaf 2016) willen we het resterende gedeelte van de taakstelling met name 

realiseren aan de hand van de harmonisering, modernisering en bezuiniging binnen het subsidie- en 

accommodatiebeleid. 

De taakstelling binnen doelstelling 2  wordt ingevuld  door het  verder uitbouwen van de samenwerking 

met andere organisaties en kritisch te blijven kijken naar het uitbesteden van werkzaamheden zonder 

de regie te verliezen. 
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Domein Burger en bestuur 

 

We streven naar een laagdrempelige en snelle dienstverlening, ontdaan van overbodige regels en 

administratieve lasten, omdat we onze inwoners en bedrijven hiermee helpen zelfredzaam te zijn. Het 

ontslakken van regelgeving en lean maken van processen hebben al tot aansprekende resultaten 

geleid en hiermee gaan we in 2015 onverminderd door.   

 

Uit onderzoek, uitgevoerd in 2014, is gebleken dat de informatievoorziening voor inwoners van onze 

gemeente niet aansluit op de behoefte van de inwoners. Wij gaan onze informatievoorziening hierop 

aanpassen. Dit is een goed voorbeeld hoe wij willen gaan werken: luisteren naar inwoners en 

ondernemers naar hun behoeften en daarop onze activiteiten zoveel mogelijk aanpassen.  

 

Met burger- en overheidsparticipatie zijn we een koers in geslagen waarbij we waarderend en 

onderzoekend in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, verenigingen, dorpsraden en dergelijke.  

Het doel is dat steeds meer gewenste initiatieven van inwoners gerealiseerd kunnen worden. Onze rol 

verandert hierdoor naar een participerende overheid. Voor zowel de organisatie, het bestuur als de 

inwoners en ondernemers is dit in 2015 en volgende jaren een enorme uitdaging. 
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Doelstelling 1 

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd 

 

Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling  zijn: 

 

Resultaat 1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is 

toegankelijker en sneller 

Om de informatievoorziening door gemeenten te verbeteren is er landelijk een Nationaal 

uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en e-overheid (NUP) van kracht. Binnen dit programma is 

er een gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA)  ontworpen om de bedrijfsvoering en 

informatievoorziening te verbeteren. Om onze eigen informatievoorziening naar inwoners en bedrijven 

te verbeteren zullen in 2015 twee bouwstenen ingericht gaan worden: het zaakgericht werken en het 

klantcontactsysteem. Het klantcontactsysteem is feitelijk de digitale ingang van onze organisatie, waar 

inwoners, bedrijven en klantcontactambtenaren gebruik van maken. De website, sociale media en 

apps maken hiervan deel uit. Deze nieuwe informatievoorziening zal in 2015 nog niet volledig tot 

merkbare resultaten leiden omdat de bestaande informatiesystemen dan nog worden gebruikt. Wel 

worden daar waar mogelijk meer producten digitaal via de website aangeboden en wordt de 

informatievoorziening  inhoudelijk verbeterd. Voor ondernemers wordt een ondernemersloket ingericht. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Het inrichten van een organisatie en infrastructuur die flexibel is en aan de steeds veranderende 

behoefte van inwoners en bedrijven kan worden aangepast.  

 

Onze planning is: 

a. In 2015 een generiek zaaksysteem en klantcontactsysteem inrichten en operationeel in gebruik 

nemen. 

 

Indicator: 

a. Wij hebben dit resultaat behaald als uit de rapportage van Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de 

gemiddelde inwoner de informatievoorziening en de snelheid en toegankelijkheid van de 

dienstverlening met goed (een 8) waardeert en als uit de rapportage van Bewijs van Goede Dienst 

blijkt dat de bedrijven de informatievoorziening met goed (een 8) waarderen. Wij willen dit uiterlijk in 

2018 hebben bereikt.  
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Resultaat 1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd  

In die gevallen waarin de gemeente bevoegd is autonoom te handelen, gaan we de regeldruk 

verminderen, door zowel het aantal regels te verminderen als ook de inhoud of de strekking van de 

regels te veranderen. In plaats van het maken van regels willen we een gedragsverandering, waarbij 

inwoners elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. 

Gemeentelijke regelgeving wordt nogal eens aangemerkt als belemmerend. Niet alleen door inwoners, 

maar ook door bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld bij de vestiging of uitbreiding van een bedrijf. Aan 

het eind van deze periode hebben we alleen gemeentelijke regels waarvan we nut en noodzaak 

hebben aangetoond.  

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Het systematisch beoordelen van regels op duidelijkheid, volledigheid  en strijdigheid met andere 

regels. Beoordeling op nut en noodzaak en het wegnemen van onnodige administratieve lasten 

voor inwoners en bedrijven. 

b. De werkprocessen in het kader van LEAN bekijken en waar mogelijk efficiënter maken.  

 

Onze planning is: 

a. 40% van de regels voor aan te vragen producten door inwoners en bedrijven is afgeschaft of 

ontdaan van onnodige indieningsvereisten. 

 

Indicator: 

a. Wij hebben dit resultaat behaald als uit de rapportage van Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de 

gemiddelde inwoner de duidelijkheid, volledigheid en strijdigheid van regels waarderen met ruim 

voldoende (een 7) en als uit de rapportage van Bewijs van Goede Dienst blijkt dat bedrijven de 

administratieve lasten waarderen met ruim voldoende (een 7). Wij willen dit uiterlijk in 2018 hebben 

bereikt. 

b. Doorlooptijd van vergunningen is gehalveerd t.o.v. 1-1-2014. 
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Resultaat 1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen 

(overheidsparticipatie) 

De gemeente gaat een faciliterende en verbindende rol spelen bij initiatieven die in de samenleving 

ontstaan. In 2015 zullen een aantal pilots worden gestart. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Het inrichten van een organisatie die initiatieven van bedrijven en inwoners kan ondersteunen bij 

het realiseren van initiatieven.  De raad gaat zich bezinnen over haar rol in de 

overheidsparticipatie. 

 

Onze planning is: 

a. De pilots op het gebied van burger- en overheidsparticipatie die in 2013 gestart zijn, geven een 

beeld hoe we onze rol als ambtelijke organisatie, college  en raad kunnen versterken. Om deze rol 

binnen de ambtelijke organisatie goed op te pakken vinden er organisatie breed verschillende 

trainingen plaats die in 2015 verder worden uitgerold.  

b. In 2015 worden in navolging van de vier pilots meerdere vraagstukken ter hand genomen om 

initiatieven van inwoners te faciliteren en mogelijk te maken.  

c. In 2015 worden (nieuwe) digitale mogelijkheden aangeboden zodat meer en andere inwoners in 

de gelegenheid worden gesteld te participeren.  

 

Indicator: 

 

 

Doelstelling 1 – De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt  

                        gewaardeerd 

 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven 688 

Totaal inkomsten 267 

  

Taakstelling 2015 0 

Gerealiseerd 25 

Rest (meer gerealiseerd dan opgedragen) 25 
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Doelstelling 2 

In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht  

 

Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling  zijn: 

 

Resultaat 2.1 Dekking van het tekort  miljoen wordt deels gerealiseerd met een stijging van de 

inkomsten  die in 2018 €  1,5 miljoen oplevert 

Om de begroting in 2018 duurzaam en in evenwicht te laten sluiten is een verhoging van de inkomsten 

toegepast in de periode van 2014 tot en met 2018 van 1,5 miljoen euro. Deze inkomstenverhoging 

wordt gezocht binnen alle inkomsten van de gemeente, behalve de OZB. Ondanks de economische 

slechte tijden wordt de OZB alleen aangepast middels een inflatiecorrectie, het uitgangspunt is een zo 

laag mogelijke belastingdruk.  

Indien voor de jaren na 2014 pijnlijke keuzes om te bezuinigen moeten worden gemaakt zal verhoging 

van de OZB opnieuw, als laatste redmiddel, worden overwogen . 

 

De afvalstoffenheffing en rioolheffing vallen hier buiten. De hoogte van deze rechten worden berekend 

op basis van het saldo van alleen de begrote kosten en baten. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Om de begroting in 2018 duurzaam en in evenwicht te laten zijn, passen we gefaseerd een 

inkomstenverhoging toe. In 2014 brengen we alle inkomstenbronnen in beeld met de bijbehorende 

dienstverlening en kostendekkendheid. Hierna maken we een keuze waar de inkomstenstijging het 

beste kan plaatsvinden en leggen dit aan de raad voor. 

 

Onze planning is: 

a. In 2014 is nog geen compleet beeld ontstaan van de mogelijkheden binnen de legesheffing. In 

2015 zal dit wel het geval zijn en wordt duidelijk welke extra opbrengsten hiermee te genereren zijn. 

Hetzelfde geldt voor de huren en de pachten. In 2015 zullen wij eventuele voorstellen doen voor  

aanpassing van de tarieven voor 2016 en volgende jaren. Hierbij richten wij ons vooral  op de leges, 

huren en pachten, precariorechten, de toeristenbelasting en de forensenbelasting. 

 

Indicator: 

a. Een sluitende begroting met een toename van de opbrengsten van € 600.000,- ten opzichte van 

2014 
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Resultaat 2.2 Op investeringen in maatschappelijk nut wordt niet meerjarig afgeschreven 

In de begroting 2014 is opgenomen om over de investeringen met een maatschappelijk niet meer 

meerjarig af te schrijven.  Dit is nog steeds het uitgangspunt.  De adviescommissie van de VNG heeft  

het rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten opgesteld. Deze 

adviescommissie geeft in haar rapport aan dat de Europese Unie streeft naar harmonisering van 

verslagleggingsregels binnen de Europese Unie. Er wordt gewerkt aan EPSAS; European Public Sector 

Accounting Standards. Deze regels gaan voorschrijven, om vergelijking van cijfers in Europa mogelijk te 

maken, dat over investeringen met een maatschappelijk nut juist wel moet worden afgeschreven.  

Naar verwachting worden deze EPSAS regels met ingang van 2016 voorgeschreven. In 2015 wordt 

onderzocht hoe met deze wijziging om moet worden gegaan. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Investeringen in maatschappelijk nut zijn investeringen die niet te verkopen zijn zoals investeringen in 

wegen, bestemmingsplannen en dergelijke. Op deze investeringen wordt in principe niet 

afgeschreven, maar worden de kosten daarvan direct in het begrotings-/verslagjaar opgenomen. 

 

Onze planning is: 

a. Vanaf 2014 gaan we investeringen in maatschappelijk nut in één jaar afschrijven. Voor de 

bestaande investeringen in maatschappelijk nut, waarop tot en met  2013 nog wordt afgeschreven 

stellen we in 2015 een plan op om deze versneld af te schrijven.  

 

Indicator: 

a. Het totaal aan investeringen maatschappelijk nut in de staat van activa moet met terugwerkende 

kracht afnemen tot 50% in 2018. 
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Resultaat 2.3 Reservepositie en weerstandvermogen zijn in balans met de risico’s  

De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn in balans met de risico’s. De beschikbare incidentele 

en structurele weerstandscapaciteit is in staat om de incidentele en structurele risico’s op te vangen. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. In de meerjarenvisie staat dat de reservepositie en het weerstandsvermogen in balans zijn met de 

risico’s. Voor 2015  is dit resultaat behaald als uit de paragraaf weerstandsvermogen van de 

jaarstukken 2015 blijkt dat de ratio weerstandsvermogen minimaal 0,8 is. We streven naar een 

waarde (ratio weerstandsvermogen) van 1,0 in 2018. Dat wil zeggen dat er dan genoeg middelen 

zijn om de financiële gevolgen van risico’s af te dekken.  

b. Het vergroten van het risicobewustzijn in de organisatie. 

 

Onze planning is: 

a. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 gaan we uit van een ratio weerstandsvermogen van 0,8. Dit 

komt, omdat we een verlaging van de algemene reserve verwachten voor het afboeken van 

investeringen in maatschappelijk nut die voor  2015  zijn gedaan en voor het vormen van 

voorzieningen van berekenbare risico’s. 

 

Indicator: 

a. De mate waarin middelen aanwezig zijn (de beschikbare weerstandscapaciteit) om risico’s (de 

benodigde weerstandscapaciteit) af te dekken (= ratio weerstandsvermogen). Streefwaarde ratio 

weerstandsvermogen is 1.0. 

 

In formule: 

De beschikbare weerstandscapaciteit ≥ 1.0 

De benodigde weerstandscapaciteit 

 

 

  



 

 

 Gemeente Schagen   Pagina 48 

 

Resultaat 2.4 Leges, retributies en heffingen zijn kostendekkend en acceptabel. De huidige overige 

heffingen worden volledig benut en zijn redelijk 

De legeskosten zijn kostendekkend, hebben een deugdelijke onderbouwing en zijn acceptabel ten 

opzichte van de tegenprestatie. De heffingen waarvoor geen tegenprestatie geldt worden volledig 

benut en zijn redelijk ten opzichte van gelijkwaardige gemeenten of landelijke tarieven 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Op een efficiënte wijze uitvoering geven aan de dienstverlening. 

  

Onze planning is: 

a. In 2015 zullen we het onderzoek naar kostprijsberekeningen voortzetten. Hierbij werken wij samen 

met de gemeenten Hollands Kroon, Heerhugowaard en Hoorn. Een uitwisseling van kennis zal in 

2015 leiden tot meer inzicht in de kostprijsberekeningen. 

b. Nadat de mate van kostendekkendheid van ieder product in beeld is, worden voorstellen aan de 

raad voorgelegd of 100% kostendekkendheid een reële optie is in samenhang met de gewenste 

acceptatie. 

c. De heffingen waarvoor geen tegenprestatie geldt zullen, met uitzondering van de onroerende-

zaakbelasting, onderzocht worden om de geraamde extra belastingopbrengst te realiseren. 

d. Per 1-1-2016 zijn de nota;s die wij versturen duidelijk en transparant. Waar mogelijk en gewenst 

wordt een onderbouwing/berekening vermeld. 

 

Indicator: 

a. De inwoners van Schagen waarderen de prijs voor de producten en diensten als redelijk. 

Streefwaarde is een 7 (Waarstaatjegemeente.nl) 

b. De verhouding tussen de lasten en baten van de dienstverlening per product. De streefwaarde van 

de het percentage kostendekkendheid voor zowel afval als riool is 100% 

 

Doelstelling  2 – In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht  
 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven 37.976 

Totaal inkomsten 84.599 

  

Taakstelling 2015 382 

Gerealiseerd 75 

Rest nog te realiseren 307 
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Doelstelling 3 

In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit 

 

Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling  zijn: 

 

Resultaat 3.1 De organisatie is duurzaam in control 

Een organisatie die duurzaam in control is, is een organisatie waarbij het bestuur en het management in 

staat zijn de medewerkers te sturen op doelstellingen en resultaten, waardoor de goede dingen 

worden gedaan. Deze doelen en resultaten zijn gebaseerd op strategische politiek bestuurlijke en 

maatschappelijke visies, die permanent worden geijkt aan de hand van innovatieve in- en externe 

ontwikkelingen en gewijzigde wet- en regelgeving. Doelen en resultaten zijn daarin duidelijk  

operationeel gedefinieerd. Bijsturing vindt plaats op basis van regelmatige, systematische  monitoring 

en evaluatie. 

De benodigde competenties (vaardigheden en deskundigheden) zijn ontwikkeld en duurzaam in de 

organisatie geborgd. Houding en gedrag van de medewerkers zijn daarmee in overeenstemming en 

professioneel en integer, waardoor de dingen goed worden gedaan.  

 

Er bestaat een intern instrumentarium dat toezicht houdt op de uitvoering. Dit betreft zowel het harde 

niveau van bijvoorbeeld de procesmatige inrichting en de borging van beleidscycli als het zachte 

niveau zoals de persoonlijke ontwikkeling van houding en gedrag volgens de kernwaarden van de 

organisatie.  

 

Hierdoor neemt de effectiviteit van de organisatie toe en worden risico’s (op het terrein van financiën, 

juridische zaken, imagoschade, informatiesystemen, personeel) beperkt. Bovendien kan sneller en 

adequater worden ingegrepen op onverwachte ontwikkelingen. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. In de meerjarenvisie staat dat de organisatie duurzaam in control moet zijn. Eén van de manieren 

om dit te bereiken is het jaarlijks vertalen van de doelen en resultaten uit de meerjarenvisie in de 

begroting en de daaronder liggende plannen. We doen dat door bij het opstellen van deze 

stukken zoveel mogelijk medewerkers te betrekken die daar vanuit hun competenties en talenten 

een bijdrage aan kunnen leveren. Voor de begroting organiseren we elk jaar schrijfsessies met de 

meerjarenvisie als uitgangspunt. Deze begroting 2015 is ook op die manier tot stand gekomen. 

Hierdoor worden alle doelen en resultaten uit de meerjarenvisie ook in deze begroting vertaald. 

b. We gaan meer procesmatig sturen, waarbij we resultaten koppelen aan de processen en 

verantwoordelijken aanwijzen voor het realiseren van de resultaten. 

c. In het kader van goed werkgeverschap management en medewerkers voldoende trainings- en 

opleidingsmogelijkheden bieden waardoor de beoogde personele ontwikkeling wordt bereikt.   

d. Als organisatie het middel van strategisch personeelsmanagement te benutten om aan de hand 

van allerlei ontwikkelingen voldoende capaciteit in te kunnen zetten voor het bereiken van de 

doelen en daaraan gekoppelde resultaten.       

 

Onze planning is: 

a. Om te toetsen of resultaten zijn bereikt en de kwaliteit te bewaken zullen we de kwaliteit- en 

controlfunctie binnen de organisatie in 2015 verder ontwikkelen. Een tussentijdse toetsing of de 

organisatie op koers ligt bij het bereiken van de resultaten moet worden geborgd in de planning- 

en controlcyclus. 
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Resultaat 3.2 Op de apparaatskosten is structureel € 0,92 miljoen bezuinigd 

Op de organisatiekosten is in 2018 structureel € 0,8 miljoen extra bezuinigd en op de raad en 

raadscommissies € 50.000. De bezuiniging op de organisatiekosten komt bovenop de taakstellende 

bezuiniging op de reeds opgelegde salarislasten van € 1,1 miljoen. De totale bezuiniging op de 

apparaatskosten komt hiermee op € 1,95 miljoen. 

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. De bezuiniging op de apparaatskosten zal alleen gefaseerd bereikt kunnen worden. Bijvoorbeeld 

door de processen opnieuw in te richten en overbodige activiteiten te schrappen. De besparing 

die dit oplevert in de ambtelijke capaciteit kan worden ingezet om een deel van de bezuiniging te 

realiseren dan wel om nieuwe taken uit te voeren zonder extra personeel.   

 

Onze planning is: 

a. In 2014 is een start gemaakt met het project huisvesting op één locatie. Indien dit project wordt 

gerealiseerd, levert dit vanaf 2017 een jaarlijkse besparing op. In 2015  zullen de voorbereidingen 

getroffen worden voor realisatie in 2016. 

b. We gaan onverminderd door met lean-projecten. Dit leidt tot efficiëntere werkwijzen met minder 

personele inzet. Ook kijken wij kritisch naar ons takenpakket met de vraag of de gemeente dit wel 

moet blijven doen. Daarnaast zoeken wij blijvend de samenwerking bij onder andere de 

ondersteunende taken met andere gemeenten. Bij iedere vacature wordt kritisch gekeken of 

invullen wel of niet aan de orde is rekening houdend met lean, afstoten van taken en 

samenwerking andere gemeenten.   

 

Indicator: 

a. De werkelijke kosten van het ambtelijk apparaat zijn in 2018 € 1,9 miljoen en de kosten van de raad 

en commissies € 50.000 lager dan in 2013. 
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Resultaat 3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief 

Om dienstverlening met maximale snelheid en minimale inzet van mensen en middelen mogelijk te 

maken, gaat de organisatie anders werken. Plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt mogelijk gemaakt 

en processen en producten worden ontdaan van verspilling (lean maken),. Innovaties op het gebied 

van het ‘het nieuwe werken’, procesoptimalisatie, automatisering, werkplekinrichting en huisvesting 

worden ingezet om dit te bereiken. De organisatie wordt hierdoor duurzaam flexibeler en mensen en 

middelen worden effectiever en efficiënter ingezet.  

 

De rol van de gemeente hierbij is: 

a. Vanuit de ogen van onze klanten de werkprocessen  systematisch doorlichten en het weghalen 

van overbodige stappen uit de processen. We willen kortere doorlooptijden en een betere 

dienstverlening bereiken door de processen lean te maken. We willen met een minimale inzet van 

mensen en middelen naar een beter resultaat.  

b. Bij het lean maken van de processen betrekken we medewerkers uit alle geledingen van de 

organisatie. Hiermee stimuleren we de samenwerking en creëren we draagvlak voor verbeteringen 

in de processen. Bij het uitvoeren van de processen gaan we mee met de nieuwste ontwikkelingen 

op het gebied van plaats- en tijdonafhankelijk werken en automatisering.   

c. Om het resultaat van deze inzet te meten kijken we naar het oordeel van de inwoners over de 

dienstverlening op de onderdelen snelheid en deskundigheid. Dit laatste zegt iets over de kwaliteit 

en de effectiviteit van de dienstverlening. 

d. Bij het lean maken van de processen worden ook de processen van de raad betrokken. De raad is 

een interne klant. Ook de gemeenteraad is gebaat bij goed lopende processen waarin de 

betrokkenheid en de rol van de raad duidelijk is.  

 

Onze planning is: 

a. In de periode 2014-2018 zullen alle processen lean gemaakt worden.  

 

Indicator: 

a. Oordeel van de inwoners over de snelheid van de dienstverlening en de deskundigheid van de 

medewerkers is in 2018 een 8. (Waarstaatjegemeente.nl) 

 

Bezuinigingen: 

a. Het doel van het lean maken van de processen is in eerste instantie niet om te bezuinigen op 

personele kosten, maar dit kan wel een gevolg zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om het niet invullen 

van vacatures of het uitvoeren van nieuwe taken zonder uitbreiding van personeel. De besparing 

die dit oplevert zal worden ingezet om de taakstellende bezuiniging op personeel te realiseren. Het 

meerdere kan als aanvullende bezuiniging worden ingeboekt. Een concreet bedrag kunnen we 

nog niet noemen.  

 

Doelstelling  3 – In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en  

                         capaciteit 

 

In euro’s x 

1.000 

  

Totaal uitgaven 27.898 

Totaal inkomsten 18.652 

  

Taakstelling 2015 684 

Gerealiseerd  16 

Rest nog te realiseren 668 
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Totalen Domein burger en bestuur 

 

 

Hoe wordt de restant taakstelling binnen het Domein burger en bestuur ingevuld? 

Door het inzetten op een doeltreffend en doelmatige bedrijfsvoering worden de apparaatskosten 

lager.  Efficiënt inzet van  personeel is het uitgangspunt. Verder wordt ingezet op  soberdere secundaire 

voorzieningen. Daar waar mogelijk wordt getracht de opbrengsten te verhogen door het aanpassen 

van de tarieven. Hierbij wordt uitgegaan van een marktconforme prijsstelling die in verhouding staat tot 

de tariefstelling in de regio. 

 

 

 

Saldo doelstelling 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 1.141 122 688 681 688 681

Inkomsten 631 66 267 267 267 267

Saldo 510 56 421 414 421 414

Taakstelling 0 0 0 0 0 0

Gerealiseerd 25 25 25 25 25

Saldo doelstelling 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 73.828 18.879 37.976 29.808 27.456 27.200

Inkomsten 127.172 72.385 84.599 74.479 71.678 71.078

Saldo -53.344 -53.506 -46.623 -44.671 -44.222 -43.878

Taakstelling 153 382 464 473 515

Gerealiseerd 75 75 75 75 75

Saldo doelstelling 3 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven 28.027 32.348 27.898 27.802 27.622 27.518

Inkomsten 984 5.965 18.652 18.437 17.710 17.442

Saldo 27.043 26.383 9.246 9.365 9.912 10.076

Taakstelling 274 684 831 846 921

Gerealiseerd 16 16 16 16 16

Totaal uitgaven D b b 102.996 51.349 66.562 58.291 55.766 55.397

Totaal inkomsten D b b 128.787 78.416 103.518 93.183 89.655 88.787

Restant taakstelling D b b 0 311 950 1.179 1.203 1.320

Budget Domein Burger en Bestuur -25.791 -27.378 -37.906 -36.071 -35.092 -34.710

Samenvattend voor alle doelstellingen

Totaal uitgaven 149.900 96.586 118.859 108.797 105.280 104.599

Totaal inkomsten 147.861 96.161 114.005 102.724 99.135 98.182

Saldo 2.039 N 425 N 4.854 N 6.073 N 6.145 N 6.417 N

Samenvatting taakstelling

Totaal taakstelling 1.814 4.523 5.498 5.597 6.094

Totaal gerealiseerd 1.566 1.915 1.915 1.915 1.915

Restant nog te realiseren 248 2.608 3.583 3.682 4.179

Aanvullende taakstelling vanuit begroting 2015 2.246 2.490 2.463 2.238

Saldo 4.854 N 6.073 N 6.145 N 6.417 N
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Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor om per programma, in de situatie van de 

gemeente Schagen per domein, de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves zichtbaar te 

maken. In onderstaand overzicht is deze informatie opgenomen. 

  dienstjaar     

bedragen x € 

1.000 

Toevoegingen: 2015 2016 2017 2018 

Sociaal domein 1.891 43 3 3 

Domein Burger en Bestuur 8.454 3.375 1.735 1.850 

Economisch domein 643 643 643 643 

totaal toevoegingen 10.988 4.062 2.382 2.497 

Onttrekkingen:         

Sociaal domein 1.683 1.098 874 899 

Domein Burger en Bestuur 3.611 1.428 1.242 1.290 

Economisch domein 2.087 668 668 668 

totaal onttrekking 7.381 3.194 2.784 2.857 

          

Per saldo 3.607 868 -402 -360 

Een positief saldo geeft aan dat er meer toegevoegd wordt aan de reserves 

Een negatief saldo geeft aan dat er meer onttrokken wordt aan de reserves 
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Verloop reserves en voorzieningen  2015 - 2018 alle bedragen x 1.000

 saldo per 31-12

RV Naam reserve/voorziening rekening prognose prognose prognose prognose prognose

code 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reserves
8000000 Algemene reserve 14.044 7.763 6.546 6.341 6.342 6.343

8100000 Reserve bovenwijkse voorzieningen 1.082 952 952 952 952 952

8100001 Reserve gemeentehuis TH & Sgb 2.382 2.256 2.130 2.004 1.878 1.752

8100002 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 1.183 980 518 528 550 495

8100003 Reserve onderhoud gebouwen basisonderwijs 9.238 7.653 9.314 9.081 8.809 8.507

8100004 Reserve onderhoud gebouwen voortgezet onderwijs 7.414 7.139 6.867 6.599 6.335 6.075

8100005 Reserve WMO/minimabeleid 1.725 1.465 1.205 945 685 425

8100006 Reserve onderhoud wegen 1.253 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038

8100007 Reserve grondexploitatie 793 743 743 743 743 743

8100008 Reserve milieubeleid 159

8100009 Reserve gifvrije onkruidbestrijding

8100010 Reserve gymnastiekmateriaal 119 133 103 93 93 93

8100011 Reserve verzelfstandiging BO 

8100012 Reserve dorpsplein Callantsoog 754

8100013 Reserve ISV 294 153 128 104 79 54

8100014 Reserve project waterberging 195 65 24 24 24 24

8100015 Reserve regio arr bedrijvent KopNH 47

8100016 Reserve aankoop kunstvoorwerpen 24 26 29 31 34 36

8100017 Reserve invest economisch nut 5.472 5.123 6.011 5.662 5.316 4.998

8100018 Reserve invest maatschappelijk nut 3.661 4.659 4.658 4.657 4.656 4.655

8100019 Reserve nieuwe beleidsvoornemens 2.163 84 247 247 247 247

8100020 Reserve stichting innovatief Zijpe

8100021 Reserve afvalstoffenheffing 959 222 6 26 46

8100022 Reserve SVn duurzaamheidslening 300 300 300 300 300 300

8100023 Reserve project Kompas 16

8100024 Reserve egalisatie rioolrecht 2.570 2.564 2.969 3.331 3.580 3.744

8100025 Reserve Markt 18 1.534 1.448 1.364 1.283 1.205 1.129

8100026 Reserve NUP 222 222 222 222 222 222

8100027 Reserve frictiekosten fusie 2.496 3.257 4.545 5.833 5.565 5.297

8100028 Reserve RUD 61 31 31 31 31 31

8100029 Reserve Maatschappelijk nut -1.800 139 895 1.839 2.982

8100030 Reserve Peuterspeelzalen en kinderopvang

8100031 Reserve Decentralisatie sociaal domein 318 2 2 2 2 2

8100032 Reserve Toeristische infrastructuur 46

8100033 Reserve Overlopende posten 61 61 61 61 61 61

8199999 Reserve resultaat boekjaar -2.039

Totaal reserves 58.547 46.540 50.146 51.014 50.612 50.252

Voorzieningen
8500000 Voorziening pensioen voormalig wethouders 845 845 788 730 671 612

8500001 Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders 422 386 349 313 313 313

8500002 Voorziening bodemsaneringen 107 107 107 107 107 107

8500003 Voorziening Parkeerfonds 905 905 905 905 905 905

8500004 Voorziening onderhoud zwembad De Wiel 88 82 75 69 63 56

8500005 Voorziening onderhoud begraafplaats 87 87 87 87 87 87

8500006 Voorziening planschade 106 106 32 32 32 32

8500007 Vz. dubieuze debiteuren

8500008 Voorziening Tuitjehorn Oost V

8500009 Voorziening uitstroom personeel 784 506 191 81 24 24

Totaal voorzieningen 3.345 3.024 2.535 2.324 2.202 2.137

Totaal reserves en voorzieningen 61.892 49.563 52.681 53.338 52.814 52.389
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In het onderstaande overzicht is aangegeven welke bedragen incidenteel vanuit de reserves worden 

bijgedragen of onttrokken aan de exploitatie in het jaar 2015. 

 

  

Incidentele baten 2015

Algemene reserve; overhead regionalisering brandweer 394.000               

Algemene reserve; huisvesting wijkvereniging Groeneweg 409.250               

Reserve project waterberging 40.334                  

Reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens 246.997               

Reserve frictiekosten fusie; huisvesting 66.000                  

Reserve frictiekosten fusie; wachtgeld wethouders 172.254               

Reserve frictiekosten fusie; organisatieontwikkeling 150.000               

Reserve frictiekosten fusie; exploitatiekosten vm gemeentehuis Schagerbrug 52.000                  

Opbrengst 4e termijn verkoop aandelen NUON 5.069.126            

Vergoeding Rijk herindeling 1.728.134            

8.328.095            

Incidentele lasten

Huisvesting wijkvereniging Groeneweg 409.250               

Kosten waterberging 40.334                  

Huisvestingskosten fusie 66.000                  

Wachtgeld wethouders 172.254               

Organisatieontwikkeling 150.000               

Exploitatiekosten vm gemeentehuis Schagerbrug 52.000                  

Toevoeging algemene reserve gedeelte opbrengst verkoop aandelen NUON 972.246               

Toevoeging reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens gedeelte opbrengst verkoop aandelen NUON 1.649.091            

Reserve onderhoud gebouwen basisonderwijs gedeelte opbrengst verkoop aandelen NUON 1.847.789            

Huisvesting Zijper museum 140.000               

Kosten kust Zwakke schakels 200.500               

Reserve frictiekosten fusie; toevoeging vergoeding Rijk herindeling 1.728.134            

7.427.598            



 

 

 Gemeente Schagen   Pagina 56 

 

Paragrafen 
 

Lokale heffingen 
 

Doelstelling 

Een overzicht lokale heffingen is van belang om inzichtelijk te maken welke heffingen er zijn en wat het 

tarief is. Door dit duidelijk in beeld te brengen, wordt inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn van 

eerder gemaakte beleidskeuzes en wat de burger hiervoor moet betalen. 

 

Gemeentelijk beleid 

In de Gemeentewet is bepaald welke belastingen door een gemeente geheven kunnen worden. Dit 

zijn de belastingen genoemd in de artikelen 220 t/m 229d Gemeentewet en de belastingen waarvan 

de heffing (door de gemeente) gebeurt op basis van andere wetten, bijvoorbeeld de 

afvalstoffenheffing op basis van de Wet milieubeheer. 

 

Het algemene uitgangspunt is dat tarieven kostendekkend moeten zijn. Dit beleid komt neer op: “de 

gebruiker betaalt”. Bij de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de begraafrechten wordt 100% 

kostendekkendheid nagestreefd. Bij de leges ligt landelijk de kostendekkendheid tussen de 30% en 80%. 

Voor burgers, die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen, is kwijtschelding 

mogelijk. Dit is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en bij uitzondering voor de 

onroerende zaakbelastingen. 

 

De belangrijkste  belastingen, rechten en leges, die in de gemeente Schagen worden  geheven zijn: 

a. onroerende-zaakbelastingen; 

b. afvalstoffenheffing; 

c. rioolheffing (gebruikersheffing); 

d. toeristenbelasting; 

e. forensenbelasting; 

f. begraafrechten; 

g. precariobelasting; 

h. leges. 

 

Per belastingsoort treft u een toelichting aan. 
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A. Onroerende-zaakbelastingen 

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven op grond van artikel 220 van de 

gemeentewet. Met ingang van 1 januari 2006 is het gebruikersdeel van de onroerende-

zaakbelastingen voor woningen afgeschaft. Voor gecombineerde panden, waarbij een deel 

bedrijfsmatig wordt gebruikt en een deel als woning is aan te merken, wordt voor het woondeel een 

vermindering toegepast, zodat ook hier sprake is van het niet opleggen van het gebruikersdeel 

woningen van de onroerende-zaakbelastingen. 

 

De inkomsten voor 2015 zijn geraamd op totaal € 8.476.142,-, inclusief wegenheffing en verhoging van 

3% voor niet-woningen ten behoeve van het Ondernemersfonds Schagen (OFS). De wegenheffing 

wordt afgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor het onderhoud aan 

wegen in het buitengebied van de voormalige gemeenten Zijpe en Schagen. 

 

Omdat de hertaxatie naar peildatum 1 januari 2014 nog niet is afgerond, zijn de tarieven voor 2015 nog 

niet bekend. Uiterlijk in december 2014 ontvangt u een voorstel tot vaststelling van de tarieven. Bij de 

berekening van de tarieven zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van de herwaardering. 

Bij een daling van de WOZ-waarde stijgt het tarief, zodat de herwaardering opbrengstneutraal uitwerkt. 

Andersom zal bij een stijging van de WOZ-waarde het tarief dalen. Bij de berekening van het tarief zal 

geen rekening gehouden worden met areaaluitbreiding.  

 

B. Afvalstoffenheffing 

De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing regelt de heffing en invordering 

van de gemeentelijke afvalstoffen, of anders gezegd de kosten van het ophalen van het huishoudelijk 

afval. Afvalstoffenheffing kan worden geheven op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer. 

Afhankelijk van het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar binnen een huishouden 

staat ingeschreven, wordt de aanslag afvalstoffenheffing vastgesteld.  

Vanaf 2007 is de afvalinzameldienst  (AID) overgedragen aan Holland Collect (onderdeel van HVC 

Groep). Met Holland Collect is overeengekomen, dat voor een periode van 10 jaar het  

inzameltarief o.b.v. de AID-begroting 2007 slechts verhoogd mag worden met het afgesproken 

indexatiepercentage. Bij de herindeling zijn de grondslagen en de daarbij behorende tarieven herzien. 

Gelet op de hoogte van de reserve afval worden de tarieven in 2015 verhoogd. 

 

De kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval zijn geraamd op  

€ 4.673.951,-. De baten zijn geraamd op € 4.451.490,- Het tekort ad € 222.461,- wordt gedekt uit de 

reserve afval.  

 

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen. 

 

Afvalstoffenheffing 2015 2014 

1 persoon 198,- 180,- 

2 personen 237,- 215,- 

3 personen 237,- 215,- 

≥ 4 personen 259,- 235,- 

extra container 116,- 105,- 

 

 

C. Rioolheffing 

Eind 2014 wordt een geïntegreerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en een bijbehorend Kosten 

Dekkingsplan (KDP) aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. In het KDP worden verschillende scenario’s 
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voor de dekking van de kosten doorberekend. Het is aan uw raad om een definitieve keuze te maken 

uit de verschillende scenario’s. In deze begroting wordt nog uitgegaan van een ongewijzigd tarief. 

 

Voor 2015 bedraagt het tarief: 

 tot en met 99.750 m3 waterverbruik een tarief van € 150,- per eenheid van 350 m3 gebruik, waarbij 

een gedeelte van 350 m3 naar boven word afgerond; 

 vanaf 99.751 m3 een tarief van € 150,- per eenheid van 750 m3 gebruik, waarbij een gedeelte van 

750 m3 naar boven wordt afgerond.  

  

De rioolheffing wordt in de gemeente Schagen geïnd als retributie, conform de definitie van de 

Leidraad Riolering, die wordt geheven indien een bouwwerk is aangesloten op riolering. Percelen die 

niet zijn aangesloten op de riolering zijn niet heffingsplichtig.  

 

In de primitieve begroting is aan inkomsten uit de rioolheffing een bedrag van € 3.907.402 geraamd. 

 

D. Toeristenbelasting  

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 juni 2014 de verordening op de heffing en invordering 

toeristenbelasting 2015 vastgesteld. Het tarief per persoon per nacht bedraagt € 0,97, waarvan € 0,04 ten 

behoeve van innovatie impulsen ten aanzien van het toeristisch product. De inkomsten uit de 

toeristenbelasting zijn geraamd op € 826.000,-. 

 

De forfaitaire tarieven voor 2015 worden als volgt berekend: 

 

Forfaitaire standplaatsen 

Vaste standplaats per jaar: 3,3 x 60 x € 0,97 = € 192,06 

Losse standplaats per jaar: 2,8 x 50 x € 0,97 = € 135,80 

    

 

Forfaitaire slaapplaatsen 

Verhuur in tijdvak “Seizoen < 7 maanden” per standplaats: 89 x € 0,97 = € 86,33 

Verhuur gedurende gehele jaar per slaapplaats: 106 x € 0,97 = €   102,82 

    

 

E. Forensenbelasting 

Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf te 

hebben, meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning 

beschikbaar houden.  

 

In de heringedeelde gemeente Schagen zijn ruim 3600 personen belastingplichtig voor de 

forensenbelasting. De totale opbrengst van de forensenbelasting is geraamd op € 1.250.000,-.  

 

De forensenbelasting kent een tweetal tarieven. Een tarief voor stacaravans en een tarief voor 

(recreatie)woningen. Het tarief voor stacaravans wordt gelijk gesteld aan het forfaitaire tarief voor een 

vaste standplaats. Het tarief bedraagt in 2015 € 192,-. 

Voor woningen geldt nu een percentage van de WOZ-waarde met een minimum en een maximum.  

Voor deze grondslag is gekozen om met name voor de belastingplichtige in de voormalige gemeente 

Harenkarspel gefaseerd te laten groeien naar het tarief van de voormalige gemeente Zijpe. De 

gemeente Zijpe kende een vast tarief per woning van € 487,- in 2012 ongeacht de WOZ-waarde. 
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In de periode tot 2018 willen we groeien naar één vast tarief per woning. Vanaf 2018 zijn er dan nog 

twee tarieven, namelijk. een tarief voor stacaravans en een vast tarief voor recreatiewoningen. De 

opbouw van de tarieven t/m 2018 is als volgt: 

 

categorie 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 

stacaravans 182 190 192 192 192 192 

recreatiewoning             

0,47% van de WOZ-waarde             

met een minimum van 182 245 312 376 440 507 

en een maximum van 500 500 507 507 507 507 

 

 

*prijspeil 2015 

 

De meer opbrengst in 2018 ten opzichte van 2013 is berekend op € 250.000,- 

 

F. Begraafrechten (Lijkbezorgingsrechten) 

Begraafrechten worden geheven op basis van de Verordening op de heffing en invordering van 

begraafrechten c.q. lijkbezorgingsrechten. Voor het begraven en/of bijzetten van stoffelijke 

overschotten, voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door of vanwege de gemeente 

verlenen van diensten in verband met het begraven en het bijzetten, worden aanslagen 

begraafrechten opgelegd. De verwachting is dat de harmonisatie van de begraafrechten een 

verhoging van de opbrengsten geeft. 

 

G. Precariobelasting 

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de 

publieke dienst bestemde gemeentegrond. De inkomsten voor 2015 worden geraamd op  

€ 102.226. Het college heeft het voornemen om over te gaan tot uitbreiding van de heffing op kabels in 

de grond. 

 

H. Leges 

Leges worden geheven voor door de gemeente verleende diensten. In de bij de verordening 

behorende tarieventabel worden de bedragen genoemd, die voor de diverse verleende diensten 

worden geheven. Voor een aantal diensten worden de tarieven door het rijk voorgeschreven, zoals 

reisdocumenten.  

 

Bij de tariefstelling wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid.    

De tarieventabel leges is in drie titels onderverdeeld en geheel conform de modelverordening van het 

VNG ingericht: 

 titel 1 Algemene dienstverlening bijvoorbeeld: burgerlijke stand, reisdocumenten, winkeltijden 

enz; 

 titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning: de Wabo; 

 titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn: horeca, evenementen e.d. 

Voor titel 1 en 2 geldt dat de opbrengst van alle diensten binnen een titel niet hoger mag zijn dan de 

uitgaven. Binnen een titel mag dus een dienst meer dan 100% kostendekkend zijn als deze maar 

gecompenseerd wordt door een lagere kostendekkendheid. 

Voor titel 3 geldt de kostendekkenheid per dienst. 

De totale opbrengst aan leges is geraamd op € 1.767.823 
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I. Overige gemeentelijke belastingen/heffingen 

Naast genoemde verordeningen zijn er nog een aantal met een  relatief lage belastingopbrengst. Deze 

verordeningen hebben betrekking op marktgelden, staangelden, campergelden, standplaats 

woonwagens en haven,- en liggelden. Deze verordeningen waren slechts in één van de voormalige 

gemeenten van kracht. De desbetreffende gemeenteraden hebben in november 2012 de 

verordeningen voor 2013 vastgesteld. Voor 2015 zullen deze verordeningen worden geharmoniseerd of 

geïntegreerd in bijvoorbeeld de leges- of de precarioverordening, waarbij nadrukkelijk gekeken zal 

worden naar kostendekkendheid en efficiency. 

 

Kwijtschelding 

De gemeente Schagen biedt aan inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid om 

kwijtschelding aan te vragen. Omdat de onroerende zaakbelasting voor gebruikers van woningen is 

afgeschaft, wordt in principe alleen nog kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de 

rioolheffing. De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de normbedragen 

voor de kosten van bestaan op basis van de Wet Werk en Bijstand. Gelet op de ontwikkelingen op de 

woningmarkt is kwijtschelding voor onroerendzaakbelastingen mogelijk indien geen overwaarde op de 

woning aanwezig is. Met ingang van 2010 wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid de 

kwijtscheldingstoets geautomatiseerd te laten verlopen via het Inlichtingenbureau. Middels een 

bestandsvergelijking vindt tegelijk een rechtmatigheidscontrole plaats. Door deze werkwijze hoeven de 

kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de toetsing positief 

is, krijgen ze automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 65% van de kwijtschelding wordt op deze manier 

verleend.   

 

Lastendruk 

Onder de woonlasten wordt verstaan het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een gemeente 

betaald aan OZB, rioolheffing en afvalstoffen. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de 

Lagere Overheden (COELO) doet jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen met betrekking tot de 

gemeentelijke belastingen en heffingen.  

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente aan 

gemeentelijke woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffingen en reinigingsheffing/ 

afvalstoffenheffing betrokken. De gemeente Bunschoten is de gemeente met de laagste woonlasten (€ 

514,-); de gemeente Wassenaar heeft de hoogste woonlasten (€ 1.183,-). De gemiddelde woonlasten 

bedragen € 704,-. De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in de regiogemeenten 

bedragen volgens de Coelo-atlas voor 2014: 

 

Gemeente Bedrag Rangorde 

 

 

Schagen € 643 77 

Den Helder  € 683 136 

Texel € 609 38 

Langedijk € 741 259 

Heerhugowaard € 605 35 

Hollands Kroon  € 779 322 

Bergen N.H. € 1.039 413 
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Meer informatie over de woonlasten in Nederland is te vinden op www.coelo.nl 

Overzicht tarieven lokale heffingen 

In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2015 van de belangrijkste gemeentelijke belastingen 

opgenomen. 

 

Belastingtarieven per 1 januari 2015 

OZB: 

Eigenaar woning 

Eigenaar niet-woning 

Gebruiker niet-woning 

 

Nog niet 

bekend 

Rioolheffing: 

t/m 99.750 m3 bedraagt het tarief per 350 m3 

vanaf 99.751 m3  bedraagt het tarief per 750 m3  

 

     € 150,00 

       € 150,00 

Afvalstoffenheffing: 

Eenpersoons huishouden 

Twee- en driepersoons huishouden 

Vier- en meerpersoons huishouden 

Extra container 

 

€  198,00 

€  237,00 

€  259,00 

€  116,00 

 

Overzicht geraamde baten en kwijtschelding  

 

Soort heffing Baten Kwijtschelding 

Onroerende-zaakbelastingen (eigenaar/gebruiker) € 8.476.142 € 0 

Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing € 4.451.490 € 125.000 

Rioolheffing € 3.907.402 € 92.000 

Toeristenbelasting € 826.000  niet mogelijk 

Forensenbelasting € 1.250.000  niet mogelijk 

Precariorechten € 102.226  niet mogelijk 

Leges € 1.767.823  niet mogelijk 

    

 

 

 

  

http://www.coelo.nl/
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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 kan worden uitgedrukt als de 

verhouding tussen: 

1. De beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de 

gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

2. De benodigde weerstandscapaciteit, zijnde alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen 

en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

 

Beleid 

Op basis van de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen 

worden bepaald. Dit gebeurt met een ratio die als volgt wordt berekend: 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit  

                                                     =  ratio weerstandsvermogen 

Benodigde weerstandscapaciteit   

 

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang van de risico’s uitgedrukt in 

geld. Om het weerstandsvermogen te beoordelen maken de meeste gemeenten gebruik van 

onderstaande normtabel. Op basis hiervan wordt de berekende ratio uitgedrukt in een waardering. 

 

Klasse Ratio Waardering 

A ≥ 2,0 Uitstekend 

B 1,4 < 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < 1,0 Matig 

E 0,6 < 0,8 Onvoldoende 

F < 0,6 Slecht 

 

In de begroting 2014 is, bij resultaat 2.3 Reservepositie en weerstandsvermogen zijn in balans met de 

risico’s (Domein Burger en Bestuur), als streefcijfer voor 2018 voor het weerstandsvermogen 1,0 

afgesproken. In de begroting 2015 wordt dit streefcijfer gehandhaafd. 

 

Voor de inventarisatie van de risico’s in 2015 zijn we uitgegaan van de bestaande risico-inventarisatie. 

Deze risico’s zijn geactualiseerd naar de verwachte situatie in 2015 en zo nodig aangevuld. Daarnaast is 

het totaal naar boven afgerond om ruimte te hebben voor onvoorziene risico’s. 

 

Het onderscheid tussen incidentele en structurele risico’s is er in het eerste jaar van ontstaan niet. Er is 

dan geen mogelijkheid om de structurele inkomsten (belastingen) voor dat betreffende jaar te 

verhogen. Kortom structurele risico’s worden het eerste jaar aangemerkt als incidenteel. 
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Wanneer de onbenutte belastingcapaciteit toereikend is om in het tweede jaar de incidentele risico’s 

af te kunnen dekken is voldaan aan het streefcijfer uit de begroting.  

 

Het incidentele weerstandsvermogen bestaat uit onderdelen die direct aanwendbaar zijn en 

onderdelen die niet direct aanwendbaar zijn. Bijvoorbeeld stille reserves moeten eerst verkocht worden 

voordat ze aanwendbaar zijn. Als regel stellen wij, dat 10% van het benodigde weerstandsvermogen 

direct aanwendbaar moet zijn. Met andere woorden, het niet vrij besteedbare deel van de algemene 

reserve is gelijk aan 10% van het benodigde weerstandsvermogen. Deze norm is arbitrair en zal als er 

een preciezer beeld is in de risico’s wellicht nog bijgesteld worden. 

 

Risico’s 

Aan het eind van deze paragraaf is een risicoanalyse opgenomen. Deze komt uit op een incidenteel 

risicobedrag van € 11,5 miljoen en een structureel risicobedrag van € 1,7 miljoen. 

 

 

Weerstandscapaciteit 

 

Onbenutte belastingcapaciteit 

De gemeente is tot op zekere hoogte vrij in de verhoging van de tarieven van de OZB. De limitering van 

de OZB tarieven is vervallen per 1 januari 2008. Het vervallen van de limitering OZB mag niet leiden tot 

een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dit 

voorkomen. Het Rijk stelt jaarlijks deze macronorm vast. In 2013 bedroeg deze 3%. Als de ontwikkeling 

van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het 

volume van het gemeentefonds.  

 

Daarnaast stelt het Rijk jaarlijks zogenaamde rekentarieven vast. Bij de bepaling van  de uitkering uit het 

gemeentefonds gaat het Rijk uit van deze tarieven. Ook stelt het Rijk een zogenaamd artikel 12 norm-

tarief vast. Dit is het ozb-tarief dat een gemeente minimaal moet heffen als één van de voorwaarden 

om in aanmerking te komen voor de artikel-12-status. 

 

Voor de onbenutte ozb-capaciteit gaan wij uit van het verschil tussen het artikel-12-norm-tarief en het 

laatst vastgestelde tarief.  

  

 
 

 

Wanneer in 2014 het artikel-12-norm-tarief in Schagen was geheven, had dit een extra opbrengst 

opgeleverd van € 2,9 miljoen. Dit is dus ruim voldoende om de structurele risico’s op te vangen. 

Daarnaast is er nog onbenutte belastingcapaciteit in de vorm van onder andere toeristenbelasting, 

forensenbelasting, precariobelasting, hondenbelasting, en reclamebelasting. In geval van nood kan dit 

aangesproken worden. 

 

  

art. 12 norm Rijk 2014 Schagen verschil

OZB woningen 0,1760% 0,1251% 40,6875%

OZB -E niet-woningen 0,1760% 0,1629% 8,0417%

OXB-G niet-woningen 0,1760% 0,1249% 40,9127%
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Incidentele weerstandscapaciteit 

Het totaal van de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves) bedroeg op 1 januari 2014 € 58 

miljoen. Dit is ruimschoots voldoende om de kwalificatie uitstekend te halen volgens de tabel aan het 

begin van deze paragraaf. Daarnaast hebben we nog stille reserves van ongeveer € 14 miljoen. Kortom 

het in de begroting gestelde streefcijfer van 1,0 (kwalificatie voldoende) halen we ruimschoots. 

 

In het begin van deze paragraaf stellen we, dat 10% van het risicototaal direct aanwendbaar moet zijn 

in het niet vrije deel van de algemene reserve. Het risicotaal bedraagt € 11,5 miljoen. Het niet vrije deel 

van de algemene reserve stellen we hierbij vast op € 1,15 miljoen.  

  

Risico’s 

Voor de begroting 2015 zijn de risico’s geactualiseerd. Voor deze risico’s is het financiële gevolg 

bepaald en de kans dat de risico’s zich voordoen. Hieruit vloeit het bedrag voort waarvoor 

weerstandscapaciteit moet worden aangehouden. Ook hier is onderscheid gemaakt tussen 

incidentele en structurele risico’s. In onderstaand overzicht zijn de risico’s op een rij gezet. 

In het najaar van 2015 wordt gestart met een diepere analyse van het risicoprofiel van de gemeente. In 

de eerste tussenrapportage 2015 melden we de eerste uitkomsten hiervan. 
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Omschrijving risico Financieel gevolg
Incidenteel 

(i) 
Kans Incidenteel Structureel Opmerkingen

(%) risico risico

Personeel € 1.400.000 i 90% € 1.260.000  €                - Salariskosten mbt personeelsrisico's

Schade bedrijfsauto's € 20.000 i 50% € 10.000  €                - Eigen risico (bijv. bij alleen WA verzekeringen)

Inbraak € 50.000 i 10% € 5.000  €                - Eigen risico bij de verzekering

Fraude € 25.000 i 10% € 2.500  €                - 

Vandalisme € 60.000 i 90% € 54.000  €                - 

Schade die veroorzaakt wordt aan eigendommen 

van de gemeente waarvoor geen verzekering is 

afgesloten en die niet verhaald kan worden op de 

dader(s)

Politieke ambtsdragers € 270.000 i 90% € 243.000  €                - 
Pensioen- en wachtgeldverplichtingen, alsmede 

kosten van ontslag.

Onrust/betoging € 100.000 i 10% € 10.000  €                - 

Bij burgerlijke onrust en/of betoging komt de 

gemeente voor extra kosten te staan door extra 

inzet van veiligheidspersoneel.

Calamiteit/ramp € 1.400.000 i 10% € 140.000  €                - 

Er kan zich een calamiteit of ramp voordoen 

binnen de gemeente die kosten voor de gemeente 

met zich meebrengt. Bijv. onderbrengen van 

mensen in een hotel n.a.v. een grote brand. 

Aansprakelijkheidstellingen € 150.000 i 10% € 15.000  €                - Betreft het eigen risico van 

€ 2.500 per aanspraak.

Verbonden partijen € 6.200.000 i 10% € 620.000  €                - 

Bij de berekening van de hoogte van het risico is 

uitgegaan van de bijdrage die in de begroting van 

2014 van de afzonderlijke gemeente is 

opgenomen.

Sanering bodems € 300.000 i 10% € 30.000  €                - 

Planschade € 450.000 i 10% € 45.000  €                - 
Planschade door planherzieningen op initiatief van 

de gemeente.

Garantstellingen € 47.201.669 i 10% € 4.720.167  €                - 

Risicobedrag bepaalt  voor garanties aan 

sportverenigingen, woningbouwcorporaties en 

dorpshuizen.  Als basis is genomen de situatie 

per 31-12-2013

Leningen aan derden € 23.993.373 i 10% € 2.399.337  €                - 

Risicobedrag bepaalt  voor leningen aan 

woningbouwcorporaties,  langlopende leningen, 

en uitzettingen met een rentetypische looptijd van 

één jaar of langer.  Als basis is genomen de 

situatie per 31-12-2013

Decentralisatie overheidstaken € 1.000.000 s 30%  €                - € 300.000

Het rijk decentraliseert diverse taken op het 

gebied van werk, jeugdzorg en Awbz. De door het 

rijk opgelegde bezuinigingen worden taakstellend 

ingevuld op de betreffende gebieden. Toch is niet 

helemaal uitgesloten dat er nog extra kosten t.l.v. 

de begroting komen.
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Omschrijving risico Financieel gevolg

Incidenteel 

(i) 

Structureel 

Kans Incidenteel Structureel Opmerkingen

(%) risico risico

Sociale voorzieningen € 500.000 s 50%  €                - € 250.000

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in 

werking waar o.a. de WWB onderdeel van wordt. 

Verwachting is dat dit gepaard gaat met 

kortingen.

Open eindregelingen € 1.000.000 s 10%  €                - € 100.000

Alle open eind financieringen behalve de sociale 

voorzieningen. Deze zijn apart opgenomen in 

deze lijst.

Boekwaardeverlies scholen € 1.145.282 i 90% € 1.030.754

Met de nieuwbouw van scholen in Harenkarspel 

en Schagen worden boekwaarden van gesloopte 

gebouwen afgeboekt. Voor beide gemeenten is 

nog geen raadsbesluit genomen.

Projecten in de openbare ruimte € 300.000 i 50% € 150.000  €                - 

Extra kosten door onvoldoende toezicht op 

projecten en onderhoud van gemeentelijke 

eigendommen.

Termijnoverschrijding € 15.000 i 50% € 7.500  €                - 
Niet tijdig afhandelen van aanvragen voor een 

beschikking.

Onderhoud wegen € 2.000.000 i 50% € 1.000.000  €                - 

Achterstallig onderhoud wegen. Hiervoor is ook 

een reserve gevormd. Er is nog geen inzicht in 

het benodigde budget. Daarom wordt er een 

bedrag als risico ingeboekt. 

Gladheidbestrijding € 75.000 i 50% € 37.500  €                - 
Kosten extra inzet van personeel en extra 

materieel. 

Stalling materieel onderhoudsdienst € 200.000 i 10% € 20.000  €                - Verlies door brand.

Waardevermindering grond € 2.800.000 i 10% € 560.000  €                - 
Betreft waardevermindering grond en 

tegenvallende opbrengsten uit woningbouw.

Grondexploitatie Lagedijk € 350.000 i 90% € 245.000  €                - 

Toezicht in de haven € 250.000 i 10%  €                - 

Kans op illegale lozing van gevaarlijke stoffen en 

vervuiling van het oppervlaktewater door olie of 

afval.

Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF)  p.m. s

Voor het doen van investeringen mag slechts een 

bepaald percentage van de begroting worden bij 

geleend. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten eerst 

zullen moeten sparen om uitgaven te doen. De 

financiële consequentie is nu niet te voorzien.

Verplicht schatkistbankieren  p.m. s

Dit houdt in dat de tegoeden van de decentrale 

overheden worden aangehouden bij de 

Nederlands schatkist. De kosten van bankieren 

zullen stijgen. Het nadelig effect voor onze 

gemeente is niet duidelijk.

Totaal risicobedrag € 105.114.325 € 11.574.004 € 1.680.754
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Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Algemeen 

De combinatie van stad, strand en platteland maakt de gemeente Schagen uniek en compleet. Deze 

diversiteit, in combinatie met de cultuurhistorie van het gebied, moet behouden blijven en waar nodig 

versterkt worden. Dit betekent dat de gemeente moet zorgdragen voor het verantwoord beheren van 

haar kapitaalgoederen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen (zoals wegen, riolering, water, openbaar 

groen en gebouwen), het beheer en het dagelijks onderhoud, is bepalend voor het aanzien en 

uitstraling  van onze gemeente.  

In deze paragraaf wordt via een dwarsdoorsnede inzicht gegeven in het te voeren beleid voor deze 

kapitaalgoederen en de daaraan gekoppelde financiële consequenties. Met het beheer van 

kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht 

is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.  

 

In 2015 zullen de verschillende beleidskaders per vaktechnische discipline, de gewenste beeldkwaliteit 

van de openbare ruimte en de data uit de beheerpakketten, naast elkaar gelegd kunnen worden. Het 

gewenste onderhouds- en beheerniveau zal vervolgens in relatie gebracht kunnen worden met de 

beschikbare middelen. Op deze manier zal duidelijke worden hoe de openbare ruimte in de toekomst 

benaderd kan worden, ook in relatie met de meerjarenvisie 2014-2018. Hierbij zal overheidsparticipatie 

en burgerparticipatie een steeds grotere rol spelen. 

 

Beleidskader 

Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu voor de burger 

worden jaarlijks bedragen uitgegeven aan het verkrijgen/vervaardigen en onderhouden van 

kapitaalgoederen. Het gewenste beheerniveau (ambitieniveau) in relatie tot de beschikbare middelen 

is daarbij een belangrijk onderwerp op de politieke agenda.  

Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau worden verschillende uitgangspunten gehanteerd. Naast de 

landelijke normen die zijn verankerd in de CROW worden veel aanpassingen op de bestaande 

kapitaalgoederen gebaseerd op verkeersveiligheid, gebruikscomfort en woonbeleving. Het is 

algemeen aanvaard (mede gelet op wettelijke aansprakelijkheid) daarbij tenminste een zodanig 

niveau te kiezen dat er geen achterstallig onderhoud optreedt. 

Daarnaast streven we zo veel mogelijk naar een integrale benadering van de inrichting en beheer van 

de openbare ruimte. Hierbij wordt zowel op technisch als financieel gebied rekening gehouden met 

langdurige instandhouding en de daaraan gekoppelde financiële haalbaarheid. 

 

Groen, speelvoorzieningen en sportvelden 

Het openbaar groen levert een positieve opbrengst voor de samenleving in haar leefomgeving. Voor 

elke geïnvesteerde euro in groen, komt globaal 1,30 euro terug in de samenleving (beperken 

ziekteverzuim, verhoging WOZ, minder vandalisme, etc.). Naast de belevingswaarde vertegenwoordigt 

het openbaar groen dus ook een grote financiële waarde in de openbare ruimte. Speelvoorzieningen 

en sportvelden vergroten de leefbaarheid binnen de gemeente Schagen en hebben direct een 

positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van de inwoners van Schagen. 

Zodoende is het van belang om deze kapitaalgoederen duurzaam in stand te houden om daarmee 

kapitaalvernietiging te voorkomen. In de beleidskaders zal dan ook worden voorgesteld duurzame 

instandhouding als uitgangspunt te nemen ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau. 

Door klein onderhoud en grootschalige beheermaatregelen / reconstructies te plegen, wordt het in 

stand houden van bestaande kapitaalgoederen geoptimaliseerd. Nieuwe initiatieven om een en 
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ander. te realiseren in de openbare ruimte, zullen met name opgepakt worden indien de samenleving 

aangeeft daadwerkelijk hieraan behoefte te hebben. Een initiatief wat wordt aangedragen door de 

samenleving zal door de gemeente in beginsel worden omarmt indien de samenleving ook wil 

participeren in het beheer en onderhoud. 

In 2014 is de focus gelegd op het opstellen van de beleidskaders en het in kaart brengen van het 

aanwezige areaal. Met deze instrumenten kan de basis gelegd worden voor een verantwoord en 

stabiel beheer van openbaar groen, speelvoorzieningen en sportvelden voor de komende jaren.  

Voor alle sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en bomen worden inspecties uitgevoerd. De 

resultante van deze inspecties geven inzicht in uit te voeren maatregelen om de elementen op de 

gewenste normen en veilig gebruik in stand te houden. 

 

Water en Kust 

 

Water 

De gemeente heeft de wettelijke zorg voor grond-, hemel- en afvalwater en de zorg voor  

oppervlaktewater. Voor de drie eerstgenoemden is het een en ander  opgenomen in het Gemeentelijk 

rioleringsplan (GRP). Dit GRP wordt in het najaar van 2014, met een looptijd van 5 jaar, aan de 

gemeenteraad voorgelegd  Voor oppervlaktewater wordt een baggerplan gebruikt. Dit plan treedt in 

werking in 2015, met een looptijd van 12 jaar. 

 

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, 

de Unie van Waterschappen en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland het Bestuursakkoord 

Water ondertekend. Afgesproken is namelijk om in 2020 gezamenlijk € 450 miljoen per jaar te besparen 

in de waterketen. Het aandeel van gemeenten en waterschappen is hierin € 380 miljoen. 

Het credo hierbij is samenwerking en vindt in het land plaats vanuit regio’s. In onze regio is daarvoor 

inmiddels de “Bestuursovereenkomst Regionale Samenwerking Noordkop gemeenten en HHNK” 

ondertekend door Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. Hieruit vloeien werkzaamheden voort, bedoelt om in 2020 te voldoen aan het 

Noordkop aandeel in de besparing. Parallel worden daarnaast reguliere werkzaamheden en projecten 

uitgevoerd. 

 

Voor oppervlaktewater is het baggerplan belangrijk. Dit wordt gebruikt voor het doelmatig uitvoeren 

van baggerwerkzaamheden. In 2015 willen wij met een waterbodembeheersysteem starten, om sneller 

en beter in- en overzicht te verkrijgen van de te onderhouden gebieden. In dat jaar zullen wij ook u 

informeren over de in de komende jaren benodigde middelen voor het realiseren van 

baggerwerkzaamheden.    

 

Kust 

De gemeente heeft 14,7 kilometer kust in haar gebied. Na afweging van de diverse opties en belangen 

is gekozen voor de zandige kust oplossing ter versterking van de Zwakke Schakel ter plaatse van de 

Hondsbossche en Pettemer Zeewering. De belangrijkste eis is dat de basiskustlijn weer aan de gestelde 

normen gaat voldoen. Buitendijks wordt een duinenrij aangebracht en hiervoor een gedeelte strand ter 

breedte van ca. 100m. In het duingebied wordt ter versterking van de recreatieve ontwikkeling een 

fietspad, wandelpad en ruiterpad aangelegd. Tevens heeft de provincie subsidiegelden beschikbaar 

gesteld voor planontwikkeling voor bedrijfsleven en de overheid in de kustregio. 

Voor het dorp Petten biedt de zandige kust oplossing grote kansen ter stimulering van de recreatieve 

ontwikkeling. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling en planvorming van de structuurvisie Petten. 

 

Genoemde maatregel van de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering maakt nog 
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deel uit van eerder vastgesteld landelijk beleid. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van nieuw 

beleid in het kader van de Deltavisie Kust. Dit vanwege de te verwachte zeespiegelstijging en 

klimaatverandering. In deze visie worden nieuwe normeringen opgesteld voor de periode tot 2050 en 

later. 

 

Kunstwerken 

Ook kunstwerken vallen onder Water en Kust. Hiermee worden civieltechnische kunstwerken bedoeld 

zoals bruggen, duikers, kade- en keermuren, ‘harde’ oeverbeschermingen en  

oeverconstructies. Bij deze kunstwerken is de veiligheid en doelmatig onderhoud belangrijk. Om 

optimaal gebruik te maken van genoemde objecten en een lange levensduur te garanderen is 

onderhoud noodzakelijk. De onderhoudsmaatregelen dienen onderbouwd en gestructureerd 

uitgevoerd worden op basis van een meerjarenplanning waarbij maatregelen zijn gericht op het zoveel 

mogelijk voorkomen van kapitaalvernietiging en een veilig gebruik.  

Vanwege de in de afgelopen jaren opgelopen achterstanden in onderhoud en inzicht van het te 

onderhouden areaal is in 2012 tijdens het fusieproces een globale inventarisatie uitgevoerd van 

bruggen en steigers.  

In 2014 zijn alle harde oeverconstructies geïnventariseerd en geïnspecteerd. De resultaten van beide 

inventarisaties zijn mede de basis voor het verkrijgen van inzicht voor Meerjaren investerings- en 

onderhoudsplan Kunstwerken (MIOK). Het organiseren van gestructureerde inspecties voor de toekomst 

heeft in 2015 prioriteit evenals het inzicht verkrijgen in de economische belangen van ieder object. Alle 

ingewonnen informatie zal ons duidelijkheid verschaffen hoeveel middelen noodzakelijk zijn om in de 

toekomst het genoemde areaal kunstwerken minimaal verantwoordelijk te kunnen onderhouden op 

een doelmatige wijze. De informatie zal aan de hand van een op stellen rapport worden voorgelegd. 

 

Wegen, verkeer en vervoer 

Bij wegen is, zoals bij alle kapitaalgoederen in het openbaar gebied, de veiligheid en levensduur 

belangrijk. Om optimaal gebruik te maken van deze levensduur wordt klein onderhoud gepleegd. 

Naast klein onderhoud is er sprake van grootschalige beheermaatregelen / reconstructies. Deze 

maatregelen worden uitgevoerd op basis van een jaarplanning. Alle maatregelen zijn gericht op het 

zoveel mogelijk voorkomen van kapitaalvernietiging en het inrichten van veilige wegen die voldoen 

aan de vastgestelde beeldkwaliteit.  

De resultaten van het inventarisatierapport wegen zijn beschikbaar en geanalyseerd. In dit rapport 

wordt inzicht gegeven in kwaliteitskeuzes voor de wegen. Dit jaar zal een keuze voor het te hanteren 

beeldkwaliteitsniveau worden gemaakt. Hiernaast zijn areaalgegevens verzameld en gepresenteerd, is 

inzicht verschaft in de toestand van de wegen en zijn afspraken gemaakt over de invulling van het 

wegbeheer. De  inschattingen geven aan dat de huidige middelen niet toereikend zijn om het reguliere 

niveau te realiseren en langdurig in stand te houden. Aan de hand van het op te stellen beleid zal een 

keuze  met alternatieven worden voorgelegd met verschil in kwaliteit en kosten, zodat er bestuurlijke 

keuzes kunnen worden gemaakt. 

Daarnaast wil het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar verwachting met enkele jaren 

de wegen in het buitengebied graag overdragen aan de gemeente. Het is zaak om in een zo vroeg 

mogelijk stadium hierover goede afspraken te maken en randvoorwaarden te formuleren, voordat er 

tot een besluit tot eventuele overdracht wordt overgegaan. Vanuit financieel oogpunt en uit 

duidelijkheid voor de inwoners is de overname van wegen buiten de bebouwde kom onwenselijk. De 

gemeente zal deze mogelijke overdracht in een groter geheel bekijken en dit afstemmen met 

vergelijkbare gemeenten in de regio. 
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Openbare verlichting en nutsvoorzieningen 

We willen dat de burger zich in de openbare ruimte, ook na het invallen van de duisternis, behaaglijk en 

veilig voelt. Goede verlichting vergroot de verkeersveiligheid en helpt misdaad en vandalisme te 

bestrijden. In geval van onzorgvuldig beheer kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor 

eventuele toerekenbare schades. Het is dus van belang dat we de openbare verlichting goed op orde 

hebben. Het beheer van de openbare verlichting bestaat uit een deel dagelijks beheer en een deel 

structureel beheer.   

Het dagelijks beheer is voornamelijk gericht op het brandend houden of weer zo snel mogelijk 

brandend krijgen van de aanwezige openbare verlichting. Het dagelijks beheer omvat dus 

voornamelijk het vervangen van lichtbronnen en voortijdig defect geraakte masten en armaturen. 

Het structureel beheer ziet meer toe op het zo efficiënt mogelijk vorm geven van de verlichtingstaak 

met inachtneming van beleidsuitgangspunten, waaronder duurzaamheidsaspecten. Bij structureel 

beheer moeten we denken aan het uitvoeren van reconstructies of de vervanging van onderdelen van 

de openbare verlichtingsinstallaties die economisch of fysiek het einde van hun levensduur hebben 

bereikt. 

 

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het opzetten van interne kaders en richtlijnen 

hoe we met openbare verlichting om wensen te gaan. Vervolgens is op basis daarvan een beheerplan 

gemaakt. Daarbij zal in relatie met de financiële kaders voorrang worden gegeven aan het voorkomen 

van kapitaalsvernietiging en het brandend houden van de bestaande openbare verlichting. Wanneer 

het beheerprogramma voor het openbaar gebied in de lucht is, kan op deze basis uitvoering worden 

gegeven aan een verantwoord beheer. 

 

Gebouwen 

In 2014 is bij alle gemeentelijke gebouwen een nulmeting uitgevoerd. Deze gebouwopname is vertaald 

naar een meerjaren onderhoudsprogramma. Het beeld hiervan is dat het komende jaar bij een aantal  

gebouwen achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd. Mede vanwege hoge uitgaven hiervoor 

speelt het meer jaren onderhouds programma een prominente rol bij de (lopende) project en/of 

beleids-vraagstukken. 

Zo geldt voor de gemeentehuizen dat achterstallig onderhoud, hoofdzakelijk vastgesteld bij Laan 19, 

meegenomen wordt in het onderzoek naar (centrale) huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. 

Per 1-1-2014 is de buitendienst van Schagen centraal gehuisvest op de werf aan de Zijperweg. De 

combinatie méér personeel op één locatie en ook hier een stevige, noodzakelijke, onderhoudspost 

voor 2015 komen samen in een projectvoorstel voor deze locatie. 

Bij de (sport)accommodaties  geldt dit voor het opstellen van het nieuwe accommodatiebeleid. 

Wilgenlaan 1B (SRC) en Westerweg 4 (scouting + roei vereniging) waar ook stevig achterstallig 

onderhoud is vastgesteld zijn hier goede voorbeelden van. 

We onderzoeken of het woningbezit, zeven in aantal, kan worden overgedaan. Twee woningen, een 

tweekapper, aan de Lagedijkerweg vallen hier niet onder.  Deze woningen, die onder anti-kraak 

condities worden verhuurd, verkeren in een zeer matige staat. De keuze hier is, (achterstallig) 

onderhoud uitvoeren of de woningen afstoten. Wij starten met een onderzoek naar afstoten. 

De nulmeting is uitgevoerd onder conditie 3. Vertaald; redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, 

functievervulling van bouw- en installatie delen niet in gevaar. Voor de gebouwen in het algemeen 

geldt dat we op conditie 3 onderhoud uitvoeren. De jaarlijkse onderhouds-uitgaven brengen wij ten 

laste van de bestemmingreserve “onderhoud gemeentelijke gebouwen”. Met ingang van 2015 doteren 

wij jaarlijks € 523.000,-.  De eerste uitkomsten van het meerjarig onderhoudsplan laat (gemiddeld over 

een periode van 10 jaar) € 620.000,- aan jaarlijkse uitgaven zien. Hoewel de bestemmingsreserve van 

voldoende omvang is om deze uitgaven (voor dezelfde 10 jaar) op te kunnen vangen, zullen wij de 
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komende periode wel acties initiëren om de jaarlijkse onderhoudsuitgaven in lijn te brengen met de 

aanwezige financiële middelen.   

 

Financiële consequenties 

Vanaf 2013 is een omslag ingezet om kapitaalgoederen met een maatschappelijk nut niet meer te 

activeren, maar in één keer ten laste van de exploitatie te brengen. Met deze transitie ontstaat een 

zuivere begroting die zorgt voor meer invloed op de beheersbaarheid van de begroting en inzicht 

geeft in het gezond maken en houden van de financiële situatie van de gemeente.  

Het huidige investeringsniveau is daarbij teruggebracht en zal meer evenwicht brengen in de mogelijke 

investeringen en het geld wat daarvoor direct beschikbaar is. Deze beleidslijn zal de komende periode 

verder worden uitgerold. 

Uit de verschillende beleidsplannen zal moeten blijken welke financiële middelen er nodig zijn om de 

diverse kapitaalgoederen op een verantwoorde wijze te onderhouden. Hierbij wordt nadrukkelijk 

gekeken naar de financiële reikwijdte, de ingezette beleidsvisie en de noodzaak. Wanneer er 

overeenstemming over de te hanteren kwaliteit en de daarbij behorende financiële middelen zullen de 

nieuwe afgewogen beleidsplannen/beheerplannen worden verwerkt in de begroting en zal aan het 

structurele beleidskader verder uitvoering gegeven worden. 
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Financiering 
 

Algemeen 

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de domeinen. De treasuryfunctie omvat de 

financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan 

vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering 

van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. 

Onder de treasuryfunctie valt niet het verstrekken van leningen aan derden of het garanderen 

daarvan. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. Het beleid voor de 

treasuryfunctie wordt vastgelegd in een Treasurystatuut. 

 

De treasuryfunctie is gebaseerd van 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 de volgende onderwerpen aan de orde: 

a. Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en verplicht schatkistbankieren 

b. Gemeentelijk beleid; 

c. Financieringsstructuur; 

d. Renteontwikkeling; 

e. Risicobeheer; 

f. Financieringspositie; 

g. Kasgeldlimiet; 

h. Leningenportefeuille; 

i. Schuldpositie. 

 

A. Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en wet verplicht schatkistbankieren 

In december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet HOF. De Europese eisen en afspraken 

over reductie van het begrotingstekort en staatsschuld vormen de basis van de wet hof. Met de wet 

Hof gaat per jaar een macroplafond gelden voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De 

hoogte van het macroplafond dat met de wet HOF geldt, wordt na bestuurlijk overleg door de minister 

van Financiën vastgesteld. Voor 2014 en 2015 is de begrenzing aan het jaarlijks EMU-tekort van de 

gemeenten, provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 0,5% 

van het bruto binnenland product (bbp). Voor 2014 bedraagt het aandeel van gemeenten 0,32% bbp 

wat overeenkomt met een EMU-tekort van ruim 1,9 miljard euro per jaar. Voor latere jaren zijn nog geen 

afspraken gemaakt over de onderverdeling tussen gemeenten, provincies en waterschappen.  Na 

intensief overleg is de harde individuele EMU-tekortnorm voor gemeenten vervangen door een plafond 

voor het gezamenlijke EMU-tekort van decentrale overheden. Het is de bedoeling dat een gemeente in 

eerste instantie niets doet  met de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort. Daarvoor is het 

EMU-saldo van een gemeente te bewegelijk.  
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De EMU-saldi voor 2013 t/m 2015 worden als volgt berekend: 
2013 

(Rekening 

2014 

(Begroting) 

2015 

(Begroting) 

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves  -3.255.198 -5.412.000 -813.000 

Mutaties die het EMU-tekort verkleinen:       

afschrijvingen ten laste van de exploitatie 6.987.434 7.793.411 6.765.831 

Mutaties die het EMU-tekort vergroten:       

Investeringen in materiele vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd 

10.732.474 10.742.423 8.243.095 

Totaal plus 3.732.236 2.381.411 5.952.831 

Totaal min 10.732.474 10.742.423 8.243.095 

        

EMU-saldi gemeente Schagen -7.000.238 -8.361.012 -2.290.264 

 

 

De eerste kamer heeft eveneens ingestemd met de wet verplicht schatkistbankieren. De wet bepaalt 

dat decentrale overheden hun overtollige liquide middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën. 

De wet vermindert het financieel risico van decentrale overheden. De Nederlandse staat hoeft 

bovendien voor zijn financieringsfunctie minder te lenen op de kapitaalmarkt, wat zich vertaalt in een 

verlaging van de staatsschuld, met naar verwachting 5,6 miljard euro. Gemeenten mogen hun 

overtollige financiën tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden . Het 

drempelbedrag bedraagt voor gemeenten tot een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen 

0,75 van het begrotingstotaal. Voor Schagen bedraagt dit drempelbedrag ongeveer  € 750.000. 

Daarnaast blijft onderling lenen tussen decentrale overheden toegestaan.  

 

B. Gemeentelijk beleid 

In 2013 is een Treasurystatuut opgesteld. In dit statuut hebben we “beleidsmatige infrastructuur” van de 

treasuryfunctie vastgelegd. Gelet op de aangescherpte regelgeving als indirect gevolg van de 

economische crisis heeft de raad gekozen 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; 

 Het aantrekking van gelden vindt in beginsel plaats bij de laagste aanbieder tenzij contractueel 

anders is afgesproken; 

 Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. 

 

C. Financieringsstructuur 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen financiering en dekking. Bij financiering gaat om de 

vraag hoe de gemeente aan zijn financiële middelen komt. Een investering kan bijvoorbeeld worden 

gefinancierd door een lening aan te trekken. Bij dekking gaat het om de vraag hoe de gemeente aan 

de middelen komt om de begroting sluitend te krijgen. Een investering leidt tot afschrijvingslasten, die 

bijvoorbeeld kunnen worden gedekt door verhoging van de inkomsten.  

De gemeente Schagen heeft middelen nodig voor de financiering van vaste activa, de 

bouwgrondexploitatie en de lopende transacties (uitgaven min ontvangsten). De 
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financieringsmiddelen bestaan uit de eigen reserves en voorzieningen, langlopende leningen, 

kortlopende leningen, debetsaldi in rekening-courant en crediteuren. 

 

De gemeente Schagen heeft een hoog ambitieniveau. Op basis van het meerjaren 

investeringsoverzicht zullen we in de komende jaren voor een groot bedrag investeren. Een deel van 

deze investeringen komen ten laste van reserves en voorzieningen waardoor deze als financieringsbron 

afnemen. 

Aflossingen van leningen, investeringen en een afname van de reservepositie hebben tot gevolg dat 

wij vaker nieuwe leningen moeten aantrekken. De hiermee gepaard gaande rentelasten zullen een 

negatief effect hebben op de begroting. Hierin ligt een risico voor de begroting 2015 en 

meerjarenperspectief 2016 – 2018. 

 

D. Renteontwikkeling 

De toekomstige ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn over het algemeen moeilijk in te 

schatten. Het percentage voor langlopende geldleningen (25 jaar) ligt rond de 2,5% en is hiermee 

gunstig voor het aantrekken van externe financiering (bron: BNG juli 2014). De verwachting is  dat de 

lange rentetarieven door de geringe herstel van de economie enigszins zullen oplopen.  

Voor het bepalen van onze interne rekenrente kijken wij naar de ontwikkeling van de rente voor 

langlopende geldleningen. Voor de begroting 2015 is de rekenrente  vastgesteld op 3%. Dit is de rente 

die we aan alle nieuwe investeringen toerekenen.   

 

E. Risicobeheer 

Het belangrijkste onderdeel van het treasurybeheer in onze organisatie is het risicobeheer. Dit 

risicobeheer betreft alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico’s zoals 

renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitenrisico’s. Onze gemeente loopt geen koersrisico omdat ons 

effectenbezit niet een speculatief karakter heeft en de aandelen gewaardeerd zijn tegen historische 

aanschafprijs. 

 

a) Renterisiconorm 

In de wet FIDO is het sturingsinstrument “renterisiconorm” geïntroduceerd. Met deze norm wordt een 

kader gesteld 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. De bedoelde 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 dient te voorkomen dat in enig jaar een relatief groot deel van het vreemd vermogen 

geherfinancierd dient te worden en/of dat renteaanpassing plaats zal vinden 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. Op de volgende pagina volgt een berekening van de 

renterisiconorm. 
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Bedragen x euro 1.000,- 

 Berekening renterisiconorm en risico  2013 2014 2015 

        

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 9.415 8.865 8.865 

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)       

7 Rente risico op vaste schuld (2+6)       

    Rente risiconorm 2013 2014 2015 

 8  Begrotingstotaal 95.928 98.055 118.860 

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

10 Renterisiconorm 19.186 19.611 23.772 

    Toets rente risiconorm 2015 2016 2017 

10 Renterisiconorm 19.186 19.611 23.772 

 7  Renterisico op vaste schuld       

11 Ruimte (+) / Overschrijding (-)  (10-7) 19.186 19.611 23.772 
 

Bij punt 7 is het feitelijk renterisico op de vaste schuld weergegeven. Doordat we uitsluitend leningen 

hebben 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.  

 

b) Kredietrisico 

Bij het bepalen van kredietrisico’s maken we een onderscheid tussen risico’s die wij als gemeente lopen 

omdat wij geldleningen verstrekken of hebben verstrekt aan andere partijen en risico’s die wij als 

gemeente lopen omdat wij gemeentegaranties (borgstelling) hebben afgegeven. Ten aanzien van 

deze borgstellingen verwachten we vooralsnog geen risico’s. 

 

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de door ons verstrekte leningen per 01-01-2014 

  

                                                                               (bedragen x euro 1.000,-)

Verstrekte leningen 2014

Welzijnsector 939             

Woningbouw 10.132       

Duurzaamheidsleningen 919             

Startersleningen 1.869         

Hypotheken* 825             

Deelnemingen 337             

Totaal 15.021       

*We verstrekken al geruime tijd geen nieuwe hypotheken meer
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Bedrijfsvoering 

 

Personeel & organisatie 

Het P&O-beleid is afgestemd op de filosofie van het Human Resource Management (HRM), waarbij we 

onze medewerkers optimaal ondersteunen om doelen en resultaten te bereiken. Daarbij wordt met 

behulp van een strategische personeelsplanning aan de hand van allerlei ontwikkelingen in beeld 

gebracht wat de behoefte aan personeel is; in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Bij de personele 

invulling van de vrijkomende werkzaamheden wordt het uitgangspunt gehanteerd dat we zoveel 

mogelijk taken door eigen medewerkers willen laten uitvoeren en daardoor zo min mogelijk externe 

krachten hoeven in te huren.  

Bij de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden wordt zoveel mogelijk in het kader van “Lean” 

gedereguleerd en tevens modernisering nagestreefd. In het kader van een duurzame inzetbaarheid 

van het personeel zijn de medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en brede 

inzetbaarheid. De werkgever draagt zorg voor een preventief beleid met werkplekken, die flexibel en 

arboproef zijn. Bij de personeels- en salarisadministratie wordt steeds meer de zelfredzaamheid van de 

medewerkers bevorderd. 

 

Facilitaire zaken 

Inkoop en aanbesteding 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is erop gericht om de inkoopverantwoordelijkheid  

decentraal te houden. De coördinatie van de inkoop is in handen van de adviseur inkoop. De adviseur 

inkoop doet voorstellen voor verbeteringen van het inkoopproces, ziet toe op de naleving van ons 

inkoopbeleid en ondersteunt de afdelingen bij het doen van aanbestedingen. In 2015 ligt de focus op 

verdere regionale samenwerking, lastenverlichting voor ondernemers en procesverbetering op de 

inkoopfunctie van de organisatie.  

 

Informatisering en automatisering 

Het I&A-beleid is afgestemd op de meerjarenvisie 2014-2018 en richt zich met name op verbetering van 

de informatie- en de gegevenshuishouding in de organisatie en op co-creatie met de externe 

omgeving. De veranderende (digitale) maatschappij vraagt een andere, modernere rol van de 

gemeente. Het digitaliseren van de organisatie en het versnellen van de gemeentelijke processen zijn 

daarbij speerpunten voor de komende jaren. 

 

I&A heeft in 2015 een belangrijke rol bij het verder inrichten en professionaliseren van de 

informatievoorziening in het sociaal domein en de drie decentralisaties op het gebied van werk, zorg 

en jeugd. De gemeente Schagen heeft daarvoor het Regionaal Administratie en Kenniscentrum 

(RAKC) opgezet en gefaciliteerd t.b.v. de sociale wijkteams van de deelnemende gemeenten. In 2014 

zijn daarvoor de voorbereidingen in gang gezet middels een aantal aanbestedingen op het gebied 

van ICT en het omvormen van de ISD Kop van Noord-Holland tot het nieuwe RAKC.  

 

De ontwikkelingen voor het plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken en de wens voor één centrale 

huisvesting voor de totale organisatie (incl. RAKC) vereisen een verdere standaardisatie en flexibiliteit 

op het gebied van ICT. 

In 2015 voorzien wij organisatie van een virtuele desktop infrastructuur, waardoor medewerkers iedere 

werkplek kunnen gebruiken en ook thuis over een volledige (en beveiligde) werkplek kunnen 

beschikken.  

 

I&A heeft een belangrijke ondersteunende rol bij het uitvoering geven aan de Landelijke programma’s 

ter verbetering van de informatievoorziening en dienstverlening vanuit de overheid. Hierbij zijn op dit 
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moment de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT), de modernisering van het GBA (Basisregistratie 

Personen) en het binnengemeentelijk gebruik van de huidige en toekomstige basisregistraties 

belangrijke kernthema’s. Naast de genoemde Landelijke agenda werkt de organisatie aan een 

procesmodel voor een projectmatig ingestelde organisatie en het zaakgericht werken. 

 

Informatiebeveiliging 

Informatiebeveiliging vindt haar oorsprong in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wijzigingen in 

deze wetgeving en de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuwe Europese Privacyverordening en 

daarmee een verdergaande en uitgebreidere toezicht op de privacy van persoonsgegevens 

implementeren en borgen wij in onze organisatie.  

 

In 2015 geven wij verdere uitvoering aan de implementatie van de maatregelen genoemd in de 

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten. Daarbij valt voor het jaar 2015 te denken aan 

maatregelen op het gebied van onder andere fysieke en personele beveiliging. Ook geven wij invulling 

aan de gemaakte afspraken in het Business Continuity Plan, waardoor wij risico´s in de bedrijfsvoering 

minimaliseren.  

 

Koppeling resultaten 

De activiteiten op het gebied van ICT maken onderdeel uit van het Domein burger en bestuur, resultaat 

1.1. “De dienstverlening wordt gewaardeerd” en 3.3. “De organisatie werkt efficiënt en effectief”. 

 

Speerpunten I&A 

a. Verder opzetten en professionaliseren van het RAKC Sociaal Domein Kop van NH en het faciliteren 

van de wijkteams van deelnemende gemeenten. 

b. Opleveren van een virtuele desktop infrastructuur t.b.v. de gehele organisatie t.b.v. flexibel en 

efficiënt werken. 

c. Ondersteuning implementatie NUP(i-NUP): Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT), 

modernisering GBA (Basisregistratie Personen), Binnengemeentelijk gebruik Basisregistratie Adressen 

en Gebouwen en de overige basisregistraties. 

d. Verdere digitalisering van documenten en processen ter voorbereiding op zaakgericht werken. 

e. Start implementatie van de veranderingen op het gebied van privacy van persoonsgegevens. 

 

Administratieve organisatie en interne controle 

Van interne controle naar interne beheersing. 

In 2014 is het Plan Interne Beheersing 2014-2018 opgesteld. In dit plan is de visie op het gebied van 

administratieve organisatie, interne controle en interne beheersing uiteen gezet. Interne beheersing is 

breder dan interne controle. Waar interne controle vooral gericht is op de uitkomsten van de 

uitgevoerde processen in de organisatie, richt interne beheersing zich naast de uitkomsten ook op de 

kwaliteit van de inrichting van de processen zelf en op de informatie die uit de processen voortkomt. 

Interne controle is daarbij wel één van de onderdelen van een systeem van interne beheersing. In 2015 

werken wij verder aan het begrip: Van interne controle naar interne beheersing. 

 

Verordening onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid (Gemeentewet artikel 213 a onderzoek) 

In 2015 verricht het college onderzoek naar: 

a. De doeltreffendheid en doelmatigheid  van de heffing en invordering van belastingen van de 

gemeente Schagen 

b. doeltreffenheid en doelmatigheid van bestemmingsreserves. 

Het college rapporteert de resultaten van dit onderzoek bij voorkeur in de tussentijdse rapportage maar 

uiterlijk in de jaarrekening 2015. 
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Taakstelling 

Bij de start van de nieuwe gemeente Schagen per 1-1-2013 heeft de gemeente op de bedrijfsvoering 

een bedrag van 1,1 miljoen euro bezuinigd. Voor de periode tot en met 2018 wordt er met nog een 

aanvullende taakstelling van 1,52 miljoen euro rekening gehouden.  Hierbij is geen rekening gehouden 

met de nieuwe taken van het RAKC. 

 

 

 

 

  

Taakstelling bedrijfsvoering bedragen x € 1.000

Bezuiniging bij start gemeente (is gerealiseerd) 1.100

Taakstelling meerjarenvisie BB 3.2 920

Desintegratie Veiligheidsregio 600

Nieuwe taken RAKC ?

Totaal 2.620
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Verbonden partijen 

 

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

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. 

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Graft-de Rijp*, Heerhugowaard, 

Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Schermer*. Het 

Hoogheemraadschap HHNK neemt deel op basis van een bilaterale 

overeenkomst. 

* Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Graft-de Rijp en Schermer met 

Alkmaar. 

Structuur Het bestuur van de GR bestaat uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur 

en een voorzitter. 

Financiën Bijdrage door deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.  

Voor 2015 ramen wij een bedrag van € 160.970,-  conform de begroting van het 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. De begroting 2015 geeft een resultaat 

(voor bestemming) van € 65.688,- negatief. Na bestemming (onttrekking aan 

algemene reserve) komt het resultaat uit op € 0,-. De Gemeenschappelijke 

regeling heeft geen langlopende geldleningen. 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

 Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet. 

 

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken 

Doel De behartiging van het belang van de verwerking van de door de 

deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen 

afvalstoffen. 

Deelnemers Alkmaar, Castricum, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, 

Langedijk, Hollands Kroon, Schermer, Uitgeest en Wormerland. 

Structuur Algemene raad, dagelijks bestuur en een voorzitter 

Financiën Het nadelige verschil tussen de baten en lasten van het lichaam, worden 

door de gemeenten gedragen naar rato van het gewicht van de 

afvalstoffen. Via de VVI ontvangen wij van de HVC een 

garantstellingsprovisie. Voor 2015 ramen wij een bijdrage van € 43.000 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

Het is de bedoeling om in beeld te brengen of de gemeente Schagen 

voor het deel van Harenkarspel de VVI kan verlaten en voor dit deel aan 

te sluiten als aandeelhouder van de HVC voor geheel Schagen. 

 

 

Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland 

Doel De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening.  

Deelnemers Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. 

Structuur Algemeen Bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter 

Financiën Voor 2015 ramen wij een bijdrage van € 456.802 boven op de oude Wsw 

bijdrage die vanaf 2015 onderdeel van de Participatiewet is geworden.   

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

De begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid 

Kop van Noord-Holland is gebaseerd op het huidige beleid  voor de uitvoering 
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van de Wet Sociale Werkvoorziening. De  Participatiewet is in 2015 in werking 

getreden. De bijdrage voor de SW-lonen wordt bekostigd uit het 

Participatiebudget. Noorderkwartier NV moet als uitvoeringsorgaan meer 

mensen plaatsen in begeleid werken en detachering. Daarnaast wordt meer 

samenwerking gezocht met het bedrijfsleven.  

De toegang tot de Wet sociale werkvoorziening is vanaf 1 januari 2015 gesloten. 

De mensen die een Wsw-dienstbetrekking hebben, houden hun oude rechten 

en plichten. Voor hen blijft de Wsw van toepassing. Dit betekent dat het Wsw-

bestand de komende jaren langzaamaan zal afnemen. Er wordt uitgegaan van 

een afname van 6% door natuurlijk verloop. Er zal echter beperkt ook nieuwe 

instroom plaatsvinden op de voorziening beschut werken. 

 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord 

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 

Deelnemers Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-

De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 

Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec en 

Texel. 

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. 

Financiën Het nadelige verschil tussen de baten en lasten van het lichaam, worden 

door de gemeenten gedragen naar rato van het aantal inwoners. Voor 

2015 ramen wij een bijdrage van  € 2.640.928 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

Het jaar 2015  zal vooral in het teken staan van neerzetten van een 

stabiele organisatie om de toekomstige beleidsdoelen van de 

veiligheidsregio vorm te geven. Ook zal dit jaar verder uitvoering gegeven 

worden aan de speerpunten zoals verwoord in het beleidsplan 2012-2015 

“Slim   samenwerken vanuit de basis”, waarin aandacht wordt besteed 

aan: 

1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan de veerkracht van de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

samenleving;                                                                                                         

2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten                                                   

3. Vakbekwaamheid op orde                                                                              

4. Slimme planvorming                                                                                          

5. Toetsende rol veiligheidsregio 

 

 

Gemeenschappelijke regeling ISD KNH 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland houdt in 2015 

op te bestaan. De werkzaamheden die tot en met 2014 uitgevoerd zijn door 

de ISD KNH zullen vanaf 1 januari 2015 worden overgenomen door het nieuw 

opgerichte Regionaal Administratie en Kennis Centrum (RAKC) en de 

wijkteams van de diverse gemeenten. Het RAKC wordt een onderdeel van 

de gemeente Schagen. 
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Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

Doel Het gezamenlijk uitvoeren van milieutaken in het samenwerkingsgebied. 

Deelnemers Alkmaar *, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De 

Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel en de provincie 

Noord-Holland.  

 

* Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Graft-de Rijp en Schermer met 

Alkmaar. 

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. 

Financiën Voor 2015 ramen wij  een bijdrage van € 970.920,- plus een bedrag van € 

152.833,- in het kader van de WABO-decentralisatie waarvoor wij binnen het 

gemeentefonds worden gecompenseerd. De RUD NHN raamt voor het jaar 

2015 een positief resultaat van € 179.045,- (voor resultaatbestemming). Na 

resultaatbestemming is het saldo geraamd op nul. In 2013 is er een 

geldleningsovereenkomst gesloten met de provincie Noord Holland voor een 

periode van maximaal drie jaar. De hoofdsom bedraagt € 600.000,- en dient 

uiterlijk op 5 juli 2016 te worden terugbetaald. Voor het jaar 2015 wordt geen 

aflossing geraamd. Het vreemd vermogen per 01-01-2015 en 31-12-2015 blijft 

hiermee op € 600.000,-. Het eigen vermogen (reserves) wordt geraamd op          

€ 877,- per 01-01-2015 en € 40.000,- per 31-12-2015. 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

Het is het tweede jaar waarin de RUD NHN volledig operationeel zal 

functioneren. Het bedrijfsplan RUD NHN dat door alle deelnemende partijen is 

vastgesteld is leidend voor de doelstellingen en activiteiten die de RUD NHN de 

komende jaren verricht voor haar 20 deelnemende partijen. 

 

 

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 

Doel Gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele 

gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de  gezondheid van de 

bevolking in het samenwerkingsgebied. 

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-de Rijp, 

Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, 

Schermer, Stede Broec, Texel, Koggenland 

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter 

Financiën Voor 2015 ramen wij een bijdrage van € 870.994 (GGD incl. OGGZ) 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

In 2015 betrekt de GGD samen met de Veiligheidsregio de nieuwe huisvesting in 

Alkmaar. De GGD is betrokken bij de transitie van de Jeugdzorgtaken naar de 

gemeenten. Ook zal de GGD vanaf 1 januari 2015 gefaseerd de taken van het 

Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHK) aansturen. 2015 zal hierin als 

overgangsjaar dienen waarna in 2016 alle wettelijke taken op dit gebied door 

de GGD uitgevoerd gaan worden. 
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Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Geestmerambacht 

Doel a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de 

openluchtrecreatie; 

b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; 

c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat is 

afgestemd op het onder a en b geformuleerde. 

Deelnemers Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Langedijk, 

Heerhugowaard, Schagen en Bergen. 

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.  

Financiën Met ingang van 2015 dienen wij rekening te houden met een jaarlijkse bijdrage. 

Op 24 juni 2014 heeft de raad besloten om met ingang van 1 januari 2017 uit te 

treden. Vanaf dat moment zal er geen bijdrage meer zijn. Volgens de begroting 

2015 van het recreatieschap Geestmerambacht is onze bijdrage voor dat jaar 

geraamd op € 10.950,-. De begroting 2015 geeft een resultaat voor bestemming 

van € 533.537,- negatief. Na bestemming wordt een resultaat van  0,- geraamd. 

De Gemeenschappelijke regeling heeft geen langlopende schulden. De 

omvang van het vermogen (reserves) bedraagt per 01-01-2015 € 6.263.294,- en 

is per ultimo 2015 gedaald naar € 5.729.757,-. 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

In de afgelopen jaren zijn grote delen van de uitbreiding Geestmerambacht 

gerealiseerd, maar moet vanwege het wegvallen van verdere rijksfinanciering 

de verdere uitbreiding opnieuw worden gedefinieerd. Op basis van de 

herdefiniëring zullen de komende jaren in het teken staan van de afronding van 

de inrichting en het in beheer nemen van de aangelegde gebieden. Verder zal 

ingezet worden op het verder realiseren van kansen voor ondernemers (zoals 

Justerland, Natuurlijk begraven, niet alleen in de uitbreidingsgebieden, maar 

ook in andere deelgebieden van het recreatiegebied. Met ingang van 1 

januari 2016 zal de provincie uittreden.  

Op dit moment lopen de onderhandelingen voor de afkoopsom nog.  
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DEELNEMINGEN 

Onderstaand een korte toelichting op de huidige deelnemingen. 

 

NV Bank Nederlandse Gemeenten 

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. 

Financiën De gemeente Schagen bezit 55.497 aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een 

dividend uitgekeerd dat gefixeerd is op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord 

worden in de jaren dat ze ontvangen worden. Voor 2015 ramen we een opbrengst 

van € 68.000. 

 

NV Houdstermaatschappij GKNH 

Doel In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad van 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 NUON. 

Nuon is in 2009 overgenomen door een andere energieleverancier (Vättenfall). Dit leidt 

tot incidentele inkomsten voor het jaar 2015.  

 

Financiën In het jaar 2015 wordt de laatste tranche van de verkoop van de aandelen NUON aan 

Vättenfall afgerekend. Dit  betekent een incidentele  opbrengst van € 5.069.126. Dit zal 

als volgt verwerkt worden:  

Algemene reserve € 972.246 

Begrotingsresultaat € 600.000 

Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen € 1.847.789 

Reserve Dekking nieuwe beleidsvoornemens € 1.649.091 

 

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) 

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 gemeente en waterschappen te kunnen ondersteunen bij 

het behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen. 

Financiën De bijdrage voor 2015 wordt geraamd op € 3.106.611, waarbij de 

garantiestellingprovisie wordt geraamd op € 90.000 
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SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

Doel Versterken van de economische positie van Noord-Holland Noord 

Financiën De bijdrage voor 2015 wordt geraamd op € 125.631. 

 

Surplus 

Doel Het in stand houden van toegankelijkheid van voldoende openbaar (primair) 

onderwijs door de verzelfstandigde stichting Surplus waarop het intern toezicht wordt 

uitgeoefend door de door de gemeenteraad benoemde Raad van Toezicht. Naast 

het primair onderwijs is er ook speciaal primair en speciaal voortgezet onderwijs. 

Financiën Geen, met uitzondering de onderwijshuisvesting, zoals die op basis van de verordening 

onderwijshuisvesting voor alle schoolbesturen geldt. 

 

Programma Westfriese Omringdijk 

Doel Het Programma Westfriese Omringdijk is een samenwerkingsverband waarin 

gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Hollands Kroon, Opmeer, Schagen, en Stede Broec en Rabobank Hoorn-

Midden Westfriesland meerjarig de handen ineen slaan om Westfriesland als 

cultuurtoeristische bestemming van Noord-Holland te promoten. 

Financiën De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage. Voor het jaar 2015 is een bijdrage begroot 

van € 11.525,- 
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Paragraaf Grondbeleid 

 

Algemeen 

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de 

beleidsdoelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en 

vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische structuur. Daarnaast heeft het grondbeleid een 

grote financiële impact. De eventuele baten, maar ook de financiële risico’s zijn van belang voor de 

algemene financiële positie van de gemeente. In de Nota Grondbeleid zal de raad de uitgangspunten 

van het grondbeleid vastleggen. 

 

De economische crisis en de situatie op de woningmarkt hebben ook gevolgen voor de 

grondexploitatie. Daarom zullen we ieder jaar regelmatig toetsen of de opgestelde exploitatieopzetten 

van de lopende complexen nog actueel zijn en of er aanleiding is om voorzieningen te treffen voor 

mogelijke verliezen. We zullen u hierover rapporteren ná de vaststelling van de Woonvisie.   

 

Uitvoering grondbeleid 

De Nota Grondbeleid gaat in op het door uw raad voorgestane grondbeleid en de strategie die u 

daarbij wenst te voeren. Aspecten die een rol spelen bij het bepalen van de strategie zijn: de gewenste 

mate van betrokkenheid, de publiekrechtelijke mogelijkheden, (financiële) risico's voor de gemeente, 

de rolverdeling en verantwoording binnen de gemeente, ervaring van de gemeente, financiële en 

organisatorische capaciteit en de gemeentelijke grondpositie binnen een project. Het kunnen blijven 

voeren van de regie en een optimaal kostenverhaal zijn, ongeacht de vorm van grondbeleid, 

belangrijke uitgangspunten.  

 

Ter voorkoming van te hoge boekwaarden rekenen we in de begroting 2015 ook geen interne uren 

meer toe aan de verschillende complexen. Daarnaast zijn wij terughoudend met het toerekenen van 

rente. Dit laatste doen wij alleen indien en voor zover er sprake is van een grondexploitatie die bij 

afsluiting een positief resultaat heeft. 

 

Prognose resultaten en geraamde winstnemingen 

In de praktijk kan de ontwikkeling van resultaten gedurende de looptijd van een plan sterk fluctueren. 

Gezien deze omstandigheid hanteren wij een systematiek die rekening houdt met de daadwerkelijk 

gerealiseerde winst of verlies. Bij een winstgevende exploitatie romen wij de winst af naar rato van het 

aantal verkochte m² in relatie tot het totaal met de voorwaarde dat de gerealiseerde opbrengsten 

hoger zijn dan de gemaakte kosten. Bij een verliesgevende exploitatie is dit exact andersom en nemen 

wij ons verlies. Afroming en verliesnemingen zullen  jaarlijks plaatsvinden bij het opstellen van de 

jaarrekening en komt respectievelijk ten bate of ten laste van de algemene reserve. 

 

Reserves in relatie tot risico’s 

Vanaf het opstellen van de jaarrekening 2012 is er rekening  gehouden met het afwaarderen van 

grondvoorraden en of hebben wij voorzieningen gevormd. De hoogte van de huidige voorziening is 

ongeveer € 10,3 miljoen. Tot nu toe zijn deze voorzieningen niet omgezet naar daadwerkelijke 

verliesnamen omdat er nog te weinig inzicht was in de gevolgen van de regionale Woonvisie. Omdat er 

inmiddels meer inzicht is willen wij een deel van de voorziening effectueren.  
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Transities Sociaal domein 

 

Algemeen 

De rijksoverheid draagt drie belangrijke taken over aan de gemeenten, vanuit de gedachte dat 

gemeenten zaken doeltreffender kunnen organiseren omdat zij de inwoners beter kennen. 

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-begeleiding en 

persoonlijke verzorging, de Wet op de Jeugdzorg (inclusief passend onderwijs) en de Participatiewet. 

De gemeenten krijgen de opdracht om hiervoor een samenhangend beleid te voeren, gericht op het 

vergroten van de deelname aan de samenleving van mensen in een kwetsbare positie. 

Deze omvangrijke operatie is gelijktijdig een forse bezuiniging. Gemeenten krijgen minder geld dan dat 

de rijksoverheid nu zelf uitgeeft voor deze taken. 

 

Voor de uitvoering van de taken worden lokaal wijkteams ingericht en wordt in Schagen het RAKC 

ingericht, dat ook werkt voor de wijkteams en de inwoners van Hollands Kroon. 

 

Wijkteams 

De toegang tot het Sociaal domein wordt georganiseerd via wijkteams. Dit is een lokale  

aangelegenheid. Iedere gemeente organiseert zijn eigen wijkteams. Daarbij zal het wijkteam de 

volgende opdracht hebben: 

 het versterken van de zorgzame samenleving 

 het bieden van lichte vormen van ondersteuning 

 het beslissen over het ondersteuningsarrangement (indicering/doorverwijzing) 

 het zorgdragen voor de coördinatie van 1Gezin1Plan (1 regisseur) 

Het wijkteam staat centraal in de wijk en werkt samen met de diverse keten- en  

contractpartners. 

 

RAKC 

Het Regionaal Administratie- en Kenniscentrum (RAKC) ondersteunt de wijkteams van gemeenten 

Hollands Kroon en Schagen en is de backoffice voor het Sociaal Domein. De taken die voortvloeien uit 

de Participatiewet worden ook door het RAKC uitgevoerd.  

Het RAKC biedt schaalvoordelen: alle administratieve taken en specifieke expertise die samenhangen 

met het Sociaal Domein zijn samengebracht in het RAKC. Door deze werkwijze worden de kosten zo 

laag mogelijk gehouden. Daarnaast faciliteert het RAKC de wijkteams met een optimale ICT inrichting, 

door de toegang tot de wijkteams te regelen (click en call) en met optimaal ingerichte en naadloos op 

elkaar aansluitende werkprocessen.  

Het RAKC voert de volgende taken uit en biedt de volgende specifieke expertises: 

• uitstroomunit (voorkomen van instroom in de bijstand); 

• beoordelen recht op uitkering levensonderhoud en bijzondere bijstand; 

• uitvoeren van besluit bijstandsverlening zelfstandigen; 

• terugvordering en verhaal van bijstand; 

• sociale recherche en handhaving; 

• uitvoeren leerplicht en RMC; 

• contractbeheer; 

• gedragsdeskundige ondersteuning voor de wijkteams(o.a. veiligheidscheck kind/jeugdige); 

• technische schuldhulpverlening (minnelijk traject en begeleiding naar WSNP); 

• produceren van managementinformatie; 

• dossierbeheer (digitaliseren van dossiers) 

 

Op 1 januari 2015 heeft het RAKC een solide basis. Deze basis wordt in 2015 verder uitgebouwd: 

x-apple-data-detectors://0/
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• administratieve lasten van de wijkteams worden verminderd; 

• de digitale dienstverlening wordt doorontwikkeld; 

• de werkprocessen worden verder geoptimaliseerd via de lean methode; 

• zelfredzaamheid staat voorop, blijvende focus op bemiddeling naar werk via de Uitstroomunit; 

• bieden van geavanceerde managementinformatie en data-analyses voor het meten van 

 beleidseffecten, signaleren van trends en het meten van effecten van de wijkteams. 

 

Het RAKC heeft als missie het faciliteren van de wijkteams, zodat zij in staat zijn optimale ondersteuning 

in te zetten voor de inwoner bij wie dit het hardste nodig is. Het RAKC streeft in navolging daarvan ook 

tot de absolute top 5 van Nederland te gaan behoren. Dit is het doel waar in 2015 aan gewerkt wordt.  

 

Financiën  

Via de algemene uitkering krijgt de gemeente Schagen in 2015 voor de uitvoering van de transitie een 

totaal bedrag van 18.455.000,-  Dit bedrag is als volgt opgebouwd. 

Decentralisatie AWBZ naar WMO  €   5.231.000 

Decentralisatie Jeugdzorg    €   7.686.000 

Decentralisatie Participatiewet   €   5.538.000 

Totaal      € 18.455.000 

Omdat bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend is hoe de kostenverdeling er voor 2015 uit 

komt te zien, is het genoemde bedrag budgettair neutraal opgenomen. 
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Overzicht investeringen 
 

omschrijving investering 2015 A/R E/M 

Reddingsbrigade Petten   € 230.000 A E 

Reddingsbrigade Callantsoog 

voorbereidingskrediet € 20.000 A E 

 

omschrijving investering 2015 A/R E/M 

Geluidsscherm € 300.000 A E 

 

omschrijving investering 2015 A/R E/M 

Tractor John Deere 6110 Premium € 70.000 A E 

Heftruck HC-FB-25 € 30.000 A E 

VW transporter TDI 85pk 57-BR-LH € 30.000 A E 

Nissan Pick Up 10 cab 48-BV-FD € 30.000 A E 

VW LT 46 Dub.Cab. TDI 95pk 92-BR-PK € 57.000 A E 

Veegmachine € 160.000 A E 

Materieel sportvelden, aanhangers € 75.000 A E 

Tractie OW; twee Kubota € 60.000, 

veegmachine € 130.000, Vita € 30.000 € 220.000 A E 

 

omschrijving investering 2015 A/R E/M 

BRO (basisregistratie ondergrond) € 41.322 A E 
Zaaksysteem incl. DMS € 125.789 A E 
vervanging werkplekken 1/4 jaar € 50.316 A E 

Het nieuwe werken, o.a. lean (niet t.b.v. 

meubilair/huisvestingszaken) € 83.860 A 
E 

A = Afschrijven R = ten laste van reserve 

E= economisch M= 
Maatschappelijk 

 

 

 

 

 


