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  Raadsvergadering van 16 december 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 R. Bakker / registratienr.:  

10 november 2014 

R.A.M. Bakker 

0224 – 210 644 

3e tussenrapportage 2014 

Domein Burger en Bestuur 

14.116430 

 

 

Samenvatting 

Aangeboden wordt de 3e Tussenrapportage 2014 waarin wij u informeren over de stand van zaken 

van de te behalen resultaten en de stand van de te realiseren taakstelling van de bezuinigingen. Ook 

is  informatie opgenomen over ontwikkelingen waar de gemeente mee van doen heeft of krijgt. In 

deze rapportage is ook een voortgangsrapportage opgenomen over de risico’s. Verder is op domein- 

en doelstelling niveau de wijzigingen in de budgetten aangegeven. Deze rapportage gaat over de 

periode tot en met oktober 2014 

 

Voorgesteld besluit 

Wij stellen uw raad voor  om: 

 

- akkoord te gaan met de 3e Tussenrapportage 2014, met de in deze rapportage opgenomen 

begrotingswijziging en de budgetten per domein als volgt aan te passen; 

- het saldo van het Economisch domein met een bedrag van € 762.236,- (N) waarna het 

saldo van het Economisch domein uitkomt op € 8.302.746 (N); 

- het saldo van het Sociaal domein  met een bedrag van € 255.796 (N) waarna het saldo 

van het Sociaal domein uitkomt op een bedrag van  € 20.208.197 (N); 

- het saldo van het Domein burger en bestuur met een bedrag van € 1.396.298 (V) waarna 

het saldo van het Domein burger en bestuur uitkomt op een bedrag van € 28.463.268 (V); 

- akkoord te gaan met de werkwijze om het verschil tussen de gebudgetteerde  en de 

werkelijke kosten van de post opleidingen jaarlijks toe te voegen aan of te onttrekken uit  de 

nieuw te vormen reserve Opleidingen; 

- akkoord te gaan met de werkwijze om het verschil tussen de gebudgetteerde en de 

werkelijke kosten van de budgetten die gerelateerd zijn aan het Sociaal domein toe te 

voegen  aan de reserve Sociaal domein. 

 

 

Raadsvoorstel 
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Financiële gevolgen 

Na verwerking van de financiële mutaties wordt het gewijzigde saldo van de begroting 2014                 

€ 47.675,- nadelig. Hiernaast moet nog ruim € 111.000,- van de taakstelling worden ingevuld. 
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Aanleiding 

Hierbij  bieden wij u de 3e Tussenrapportage 2014 aan. In deze rapportage informeren wij u over de 

stand van zaken van de te behalen resultaten en de stand van de te realiseren taakstelling van de 

bezuinigingen. Ook is  informatie opgenomen over ontwikkelingen waar de gemeente mee van doen 

heeft of krijgt. In deze rapportage is ook een voortgangsrapportage opgenomen over de risico’s. 

Verder is op domein- en doelstelling niveau de wijzigingen in de budgetten aangegeven. Deze 

rapportage gaat over de periode tot en met oktober. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over de voortgang van de te behalen resultaten die 

zijn opgenomen in de begroting 2014. Daarnaast vindt een actualisatie van budgetten plaats die 

leiden tot een aanpassing van het begrotingssaldo 2014. 

 

2. Argumenten 

Om de raad zijn controlerende taak goed uit te laten voeren, wordt de raad periodiek geïnformeerd.  

Aan de raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met een andere werkwijze van het jaarlijkse 

overschot of tekort van het budget opleidingen.  De werkwijze nu is dat een overschot of tekort 

jaarlijks ten gunste of ten laste komt van het jaarresultaat.  

Voorgesteld wordt om een overschot van het budget opleidingen te doteren in een nieuw te vormen 

reserve Opleidingen. Een tekort komt ten laste  van de reserve Opleidingen.  Reden van deze 

werkwijze is dat een personeelslid zijn persoonsgeboden opleidingsbudget mag doorschuiven naar 

een volgend jaar met een maximum periode van drie jaar. De reserve Opleidingen kan zo ingezet 

worden als een zogenaamde egalisatiereserve. 

Een apart besluit van de raad is in het vervolg niet meer nodig. Randvoorwaarde bij deze nieuw te 

vormen reserve is dat de omvang  niet meer mag bedragen dan het jaarlijkse budget van de 

opleidingen (€ 472.000,-).  Deze werkwijze geldt voor de komende jaren.  

 

Voorgesteld wordt ook om het eventuele positieve verschil tussen de gebudgetteerde en de 

werkelijke kosten van de budgetten die gerelateerd zijn aan het Sociaal domein te doteren in de 

reserve Sociaal domein.  Reden hiervan is om voldoende buffer te hebben om uitvoering te kunnen 

geven aan het Sociaal domein. Deze werkwijze geldt voor het boekjaar 2014. 

 

 

3. Financiën 

De tussenrapportage laat na verwerking van de financiële mutaties een nadelig saldo zien van            

€ 47.675,-  Van de taakstelling van € 1,8 miljoen moet nog € 111.000  worden ingevuld. 

Voor het nadeel wordt nog geen dekking gegeven daar wij verwachten dit tekort af te kunnen 

dekken door onder uitputting van diverse budgetten. Bij de jaarrekening 2014 komen wij hierop terug. 
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4. Risico's 

In deze rapportage is een overzicht opgenomen waarin wordt aangegeven of er een beroep 

gedaan wordt op het weerstandsvermogen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur d.d. 3 december 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

- akkoord te gaan met de 3e Tussenrapportage 2014, met de in deze rapportage opgenomen 

begrotingswijziging en de budgetten per domein als volgt aan te passen; 

- het saldo van het Economisch domein met een bedrag van € 762.236,- (N) waarna het 

saldo van het Economisch domein uitkomt op € 8.302.746 (N); 

- het saldo van het Sociaal domein  met een bedrag van € 255.796 (N) waarna het saldo 

van het Sociaal domein uitkomt op een bedrag van  € 20.208.197 (N); 

- het saldo van het Domein burger en bestuur met een bedrag van € 1.396.298 (V) waarna 

het saldo van het Domein burger en bestuur uitkomt op een bedrag van € 28.463.268 (V); 

- akkoord te gaan met de werkwijze om het verschil tussen de gebudgetteerde  en de 

werkelijke kosten van de post opleidingen jaarlijks toe te voegen aan of te onttrekken uit de 

nieuw te vormen reserve Opleidingen; 

- akkoord te gaan met de werkwijze om het verschil tussen de gebudgetteerde en de 

werkelijke kosten van de budgetten die gerelateerd zijn aan het Sociaal domein toe te 

voegen aan de reserve Sociaal domein. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


