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Inleiding 
 

Voor u ligt de 3e tussenrapportage 2014. In deze rapportage vindt u een begrotingswijziging                   

waarmee wij besluiten tot en met oktober 2014 hebben verwerkt. Hierdoor komt het 

begrotingssaldo uit komt op een bedrag van bijna € 48.000 negatief. In deze 3e 

tussenrapportage informeren wij u ook over de taakstellende bezuiniging  2014. Van het totaal 

te realiseren bedrag van € 1.8 miljoen  is een bedrag van € 1,7 miljoen ingeboekt. Op dit 

moment kunnen wij nog niet aangeven of het restant van ruim € 111.000 gerealiseerd kan 

worden. Bij de jaarrekening 2014 komen we hierop terug. 

 

Leeswijzer 

 

Per domein gaan we in op de te behalen resultaten uit de begroting 2014. Per resultaat is de 

voortgang ten opzichte van de 2e rapportage aangegeven. Bij ieder domein is een financieel 

overzicht opgenomen. Zijn er veranderingen dan staat er onder het financieel overzicht een 

toelichting. 

 

Bij ‘overige ontwikkelingen’ wordt melding gemaakt van de meerkosten van het project 

Centrale Ondersteuning Wijkteams Werk en Inkomen (COWWI, voorheen RAKC). Daarnaast 

gaan we  in op een aantal items die de Auditcommissie graag  in de derde rapportage terug 

wilde zien. Zo rapporteren we over de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid 

van de gemeente. Onderzoeken die vooral in het teken hebben gestaan van het lean maken 

van processen. Verder wordt er gerapporteerd over de Wet Markt en overheid, Interbestuurlijk 

toezicht, de voortgang van de invoering van de vennootschapsbelasting, de 

werkkostenregeling en wordt er een toelichting gegeven op de houdbaarheidstest 

overheidsfinanciën.  

 

In deze tussenrapportage vindt u ook een voortgangsrapportage over de risico’s. Per risico 

hebben we aangegeven of;  

- er een beroep wordt gedaan op het weerstandsvermogen, 

- waarschijnlijk een beroep gedaan gaat worden op het weerstandsvermogen 

- geen beroep wordt gedaan op het weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële risico’s kunnen worden opgevangen 

zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaand beleid. 
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Tot slot  

 

Gevraagd is wat de effecten zijn van de taakstellende bezuinigingen in relatie tot te realiseren 

doelstellingen. Hierover kan in het algemeen gesteld worden, dat daar waar niet afzonderlijk 

gerapporteerd wordt over afwijkingen van de te realiseren doelstelling, deze doorwerking geen 

effect heeft. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

 

gemeentesecretaris,     burgemeester, 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel    Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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Economisch domein 

 

Doelstelling 1 

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

clusters en sectoren. 

 

Resultaat 1.1 Schagen biedt ruimte voor ondernemers 

Dit is de algemene omschrijving. Dit resultaat wordt uitgewerkt onder 1.2 en 1.3. Daar wordt dan 

ook de stand van zaken weergegeven. 

 

Resultaat 1.2 De fysieke ruimte is kwantitatief op niveau 

Alle bestemmingsplannen zijn inmiddels geactualiseerd. In juli 2014 zijn als laatste de 

bestemmingsplannen Landelijk gebied Schagen en Buitengebied Zijpe vastgesteld. Hierin is 

zoveel mogelijk ingespeeld op de behoefte van bedrijfsleven en recreatieondernemers.  

In de afgelopen periode is er een stappenplan gemaakt om in kaart te brengen of de 

recentelijk herziene bestemmingsplannen voldoende ruimte bieden voor uitbreidings- of 

vestigingsbehoefte van ondernemingen. Als eerste zullen we met het bedrijfsleven monitoren in 

hoeverre of de recentelijk vastgestelde bestemmingsplannen voldoende ruimte bieden. Daarna 

bepalen we of verdere harmonisering/herziening noodzakelijk is. 

De kwantitatieve behoefte wordt regelmatig met de regio geactualiseerd. De laatste prognoses 

van de provincie Noord-Holland wijzen op een overaanbod aan bedrijventerreinen in regio De 

Kop. 

 

Tegen deze achtergrond zijn er voorbereidingen waarin we willen komen tot een 

herprogrammering van de bedrijventerreinenvoorraad in regio De Kop. Dit door waar nodig 

locaties te segmenteren, te verbeteren (opzet, inrichting, profilering), te faseren en/of te 

schrappen. Dit alles in samenhang met de bestaande voorraad en met als bovenliggende doel: 

de economie van regio De Kop naar de toekomst toe versterken.  

Vanwege de specifieke lokale behoefte in 't Zand zal een geringe uitbreiding van het 

industrieterrein Kolksluis worden gerealiseerd. 

 

Resultaat 1.3 De fysieke ruimte is kwalitatief op niveau 

In de afgelopen periode is een stappenplan gemaakt hoe we samen met de agrarische en de 

toeristische sector en natuurorganisaties in kaart kunnen brengen waar knelpunten en 

mogelijkheden liggen. Als eerste stap zullen we met belanghebbende organisaties over de 

aanpak overleg voeren.  

Daarbij hebben wij als eerste stap de OFS benaderd voor het opstarten van het KVO- proces  

(Keurmerk Veilig Ondernemen). Door de Ondernemers Federatie Schagen is recent contact 

opgenomen met derden met betrekking tot de mogelijkheden voor opzetten van 

parkmanagement op de bedrijventerreinen. 

 

Resultaat 1.4 Het aantal regels voor ondernemers is verminderd 

Zie resultaat 1.2 onder Domein burger en bestuur. 
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Gemeente Schagen  4 

 

Resultaat 1.5 De dienstverlening aan de samenwerking met het bedrijfsleven is verbeterd 

Ieder kwartaal vindt er overleg plaats tussen OFS en gemeente Schagen waar bij ook de 

samenwerking ter sprake komt. 

Het proces om te komen tot het Bewijs van Goede Dienst is opgestart. De OFS heeft inmiddels 

ingestemd met de 10 door de gemeente Schagen aangedragen producten die onderzocht 

gaan worden in het kader van Bewijs van Goede Dienst. Dit is één van de manieren om de 

doelstellingen van de gemeente – het optimaliseren en versnellen van de dienstverlening te 

realiseren.  

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

Naar verwachting zal eind 2014 het handhavingsbeleid- en programma worden vastgesteld. 

Daarin is vastgelegd dat met betrekking tot het toezicht op evenementen er een bonus-

malusregeling geldt voor organisaties die hebben bewezen zich aan de regels te houden. In 

zo’n geval kan worden afgezien van het houden van toezicht ten tijde van het evenement. Ook 

de RUD werkt met een systeem waarbij de (frequentie van) controle is afgestemd op veiligheid 

en naleefgedrag. 

 

Resultaat 1.7 De economische structuur in de regio is versterkt 

Geen aanvullingen ten opzichte van de 2e Tussenrapportage. 

 

Resultaat 1.8 Schagen kent een verbeterd woonklimaat 

Voor 2014 bestaat dit onderdeel uit een drietal elementen: 

 

1. Uitwerking geven aan de lokale woonvisie en woningbouwprogramma 

Op 28 oktober 2014 is de lokale woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld. 

De aangehouden motie om ruimte te creëren voor particuliere ontwikkelaars wordt 

betrokken bij de uitwerking van het woningbouwprogramma. 

De werkzaamheden t.b.v. het opstellen van een nieuw woningbouwprogramma en de 

gesprekken met diverse marktpartijen om tot een vermindering van het aantal 

bouwplannen te komen zijn in de tweede helft van 2014 voortgezet.  

Op 2 september 2014 zijn de commissie- en gemeenteraadsleden in een besloten 

bijeenkomst bijgepraat over het woningbouwprogramma en voortgang van de 

gesprekken met diverse ontwikkelaars van bouwplannen.  

 

2. Participeren in regionaal kwalitatief woningbouwprogramma 

In september 2013 is regionaal gestart met het opstellen van een Regionaal Kwalitatief 

Woningbouwprogramma (KWK). Op 7 januari is de gemeenteraad op de hoogte gesteld 

van het stappenplan om te komen tot een KWK.  

Het eerste half jaar is gewerkt aan een methodiek (kernenscan) om uiteindelijk te komen 

tot een regionaal gedragen bouwprogramma. Door de verkiezingen in maart 2014 in 

diverse gemeenten is het regionaal programma nog niet gereed. Op19 juni 2014 zijn de 

nieuwe gemeenteraden in de regio Kop van Noord-Holland in een gezamenlijke 

vergadering over de stand van zaken nader geïnformeerd. In het derde kwartaal 2014 

heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de kwantitatieve verdeling van de 

woningen over de regiogemeenten en de wijze waarop het programma kwalitatief 

moet wordt uitgewerkt. Het streven is erop gericht om eind van dit jaar 
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overeenstemming te hebben over een kwantitatief en kwalitatief 

woningbouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland.       

 

3. Uitvoering geven aan de klimaatvisies, onder andere door inwoners te stimuleren om 

woningen te isoleren en duurzame energie te gebruiken 

De klimaatvisies van de oude gemeenten zijn in 2013 vervangen door het 

uitvoeringsprogramma 2014-2018, naar een meer energie neutrale gemeente Schagen. 

Naast een visie op lange termijn (tot 2050) is er een visie op de korte termijn (tot 2018). In 

deze periode willen we een energiebesparing van 16% ten opzichte van 2013 realiseren, 

waarvan 24% uit duurzaam opgewekte energie bestaat. We zetten daarbij vooral in 

v.w.b. bestaande bouw uit voorlichting voor energiebesparing (isolatie en zonPV).  In 

samenhang met grote(re) renovatieprojecten van o.a. de woningcorporatie worden 

ook de particulieren er bij betrokken zodat schaalvoordelen qua inkoop ontstaan. Met 

betrekking tot nieuwbouw passen we de nieuwste EPG normen toe. Hieronder een kort 

overzicht van de activiteiten van het afgelopen halfjaar. 

- Renovatieproject Kanaalstraat e.o.: van de 250 woningeigenaren hebben ongeveer 30 

energiebesparende voorzieningen geplaatst. 

- Aan 55 woningeigenaren is 15% subsidie toegekend voor de uitvoering van 

energiebesparende maatregelen (vlg. Subsidieverordening Duurzame energie 

maatregelen 2012-2016). Er is nog ruim € 16.000 beschikbaar.   

- Via de tweede ronde van het collectieve inkoopproject “Samen ZonneEnergie”, welke 

begin 2014 eindigde, zijn, evenals bij de eerste keer, rond de 165 installaties van 

zonnepanelen op woningen geplaats. In Schagen nu in totaal 1220 zonnepaneel 

installaties (op woningen +bedrijven).  

- Toekenning van (regionale) subsidie van Min. I&M in het kader van het SER-

Energieakkoord voor projectondersteuning  t.b.v. verduurzaming bestaande 

woningbouw (o.a. realiseren van een DuurzaamBouwLoket en allianties met 

bedrijfsleven). 

- Notitie over “nut, noodzaak en waar zonneweides” is in voorbereiding. 

 

 

Resultaat 1.9 Schagen kent een verbeterd verblijfsklimaat  en heeft een duidelijke toeristische 

identiteit 

Geen aanvullingen ten opzichte van de 2e rapportage. 
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Doelstelling 2 

Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar 

 

Resultaat 2.1 De fysieke bereikbaarheid is verbeterd 

De verwerking van de ingediende ideeën, wensen en knelpunten (210 reacties van personen 

en instanties) kost meer tijd dan was verwacht. Hierdoor schuift de planning één maand op. De 

vaststelling van het GVVP  in de raad staat nu voor april 2015 gepland.  

 

Resultaat  2.2 De digitale bereikbaarheid is verbeterd 

Schagen kent geen burgerinitiatief die een coöperatie of stichting wil oprichten om een 

glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Schagen aan te leggen. Door Europese regels is de 

gemeente zeer beperkt in mogelijkheden om zelf tot aanleg over te gaan. Bovendien 

ontbreken de financiële middelen hiertoe. 

 

Inmiddels is bekend dat er ten minste één commerciële partij bereid is voor eigen rekening en 

risico een glasvezelnetwerk aan te leggen in de gehele gemeente Schagen, inclusief 

buitengebied, op voorwaarde dat de gemeente de werving van klanten (benodigd is minimaal 

45% van het potentieel) verzorgd en bekostigd. 

 

Gepoogd wordt om provinciale subsidie te verkrijgen en met de genoemde marktpartij en 

eventueel andere marktpartijen nadere afspraken te maken, zodat realisatie kan plaats vinden 

zonder juridische bezwaren en zonder substantiële financiële bijdrage van de gemeente. 

 

Resultaat 2.3 De bereikbaarheid per openbaarvervoer is goed 

Het vervoersplan voor het openbaar vervoer per bus 2015-2016 is inmiddels vastgesteld. Voor 

het verbeteren van een 11-tal bushaltes langs de meest gebruikte buslijnen is een 

conceptovereenkomst tussen de provincie en de gemeente opgesteld. Naar verwachting 

wordt deze eind dit jaar definitief en worden deze haltes in 2015 opgewaardeerd. De grootste 

verbetering zit in de digitale, actuele aankomsttijden van de bussen die zal worden getoond. 

Met Tatasteel en Connexxion zijn gesprekken gevoerd om het busverkeer aan de zuidzijde van 

het centrum van Schagen te verminderen. Deze busroutes worden naar verwachting deels 

verplaatst naar de Zuiderweg. Buurtbus 406 gaat haar route aanpassen en zal meer door 

Waarland en de wijken Hoep-Noord en Hoep-Zuid gaan rijden. Ook de Magnushof wordt hierbij 

aangedaan. 

 

Doelstelling 3 

Vergroten van de kansen voor starters op de arbeidsmarkt 

 

Resultaat 3.1 Er zijn succesvolle contacten tussen het onderwijs en bedrijfsleven gerealiseerd 

Geen aanvullingen ten opzichte van de 2e rapportage 

 

Resultaat 3.2 De gemeente Schagen als werkgever heeft meer stage- en afstudeerplaatsen 

aangeboden 

Tot oktober heeft de gemeente Schagen 32 stagiaires/wepper’s (kandidaten van de ISD voor 

werkervaringsplaatsen) geplaatst. 

 



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Schagen  7 

De intentie van onze samenwerking met de ISD  was om jongeren 3 maanden werkervaring op 

te laten doen. De insteek voor 2015 zal wat betreft de gemeente Schagen uitgebreid worden 

naar alle leeftijden voor burgers uit de gemeente Schagen. Ook willen wij meer jongeren met 

een beperking, die een uitkering hebben, kansen bieden.   

 

Tevens heeft de gemeente Schagen een verkennend gesprek gevoerd met het Regius college. 

We willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor hun leerlingen die nu het Kaderonderwijs 

volgen werkervaring op te laten doen. Dit project zal nog verder uitgewerkt worden. 

 

In de nieuwe CAO  zijn ook afspraken gemaakt over Werkgelegenheid en werkervaring. Hier 

komen wij in de 1e rapportage 2015 op terug.  

 

Totaal economisch domein 

         
omschrijving   2e rapportage   wijziging   na wijziging   technische wijziging   na technische wijziging   

                        

                        

lasten    10.065.020 N 760.785 N 10.825.805 N 0 N 10.825.805 N 

baten   2.524.510 V 1.451 N 2.523.059 V 0 V 2.523.059 V 

saldo   7.540.510 N 762.236 N 8.302.746 N 0 N 8.302.746 N 

 

Toelichting op de wijzigingen: 

Lasten: 

 Binnen het resultaat 1.9 (verbeteren van de toeristische 

identiteit) wordt binnen de begroting voor de periode 

2014-2017 rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage 

voor Leader Plus. Deze periode is nu verschoven naar het 

tijdvak 2015-2018. Dit betekent dat de geraamde budget 

voor het jaar 2014 kan worden verlaagd. 

 

38.213 V 

 Binnen de begroting houden wij jaarlijks rekening met  

subsidieaanvragen voor monumentale objecten. In de 

2e tweede rapportage hadden we - gelet op het 

beperkt aantal aanvragen - het budget al verlaagd. Nu 

voor de 3e rapportage hebben we opnieuw een 

inschatting gemaakt voor de resterende maanden. 

Hieruit volgt dat het budget wederom naar beneden kan 

worden bijgesteld. 

 

35.000 V 

 Jaarlijkse wordt rekening gehouden met uitgaven in het 

kader van de structuur en bestemmingsplannen. Naar 

verwachting zal in 2014 niet het volledige budget nodig 

zijn. 

 

35.000 V 

 De waterbergingsopgave hebben is voor ca. 85 á 90% 

afgerond. Op dit moment zijn wij in gesprek met het 

58.000 V 
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Hoogheemraadschap om het onderhoud dat voortvloeit 

uit de aanleg van waterbergingen af te kopen. De 

bedoeling was om dit in 2014 op de rit te hebben, maar 

dit zal toch in 2015 tot uiting komen. Het opgenomen 

budget zal dit jaar niet verder worden gebruikt en de 

onttrekking uit de reserve waterberging kan hierbij dan 

ook vervallen. 

 

 Lagere kosten veegwerkzaamheden. 

 

30.000 V 

 Saldo overige mutaties. 66.250 V 

 

 Overboeken van het budget voor wegenheffing van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK. 

Dit budget was opgenomen in Domein burger en 

bestuur. 

 

1.023.248 N 

 Totaal lasten Economisch domein 760.785 N 

 

Baten: 

 Lagere opbrengsten parkeergelden dan begroot 85.000 N 

 

 Bij de afwikkeling van het jaarrekeningresultaat 2013 van 

de voormalige Milieudienst Kop van Noord-Holland heeft 

uw raad op 6 augustus 2014  ingestemd met het 

toevoegen van het positieve saldo aan de begroting van 

baten en lasten en dit te laten verwerken in de 3e 

rapportage. 

 

62.465 V 

 Saldo overige mutaties 21.084 V 

 

 Totaal baten Economisch domein 1.451 N 
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Sociaal domein 

 

Doelstelling 1 

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud 

 

Resultaat 1.1 Voor ieder kind is er een passende plek 

De nieuwe bredeschool in Warmenhuizen is in gebruik genomen. Aanvankelijk waren er 

verkeersproblemen rond de nieuwe school, hier is direct extra inzet op gedaan.  

Ook het nieuwe gebouw van de Julianaschool is opgeleverd. Op deze manier worden stappen 

gezet in de uitvoering van het Master onderwijshuisvestingsplan. Voorbereidingen voor 

nieuwbouw in Burgerbrug en Sint Maartensbrug zijn in gang gezet. 

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het derde kwartaal de uitvoering van de toezicht en 

handhavingstaak kwaliteit kinderopvang in de gemeente Schagen onderzocht en 

geconcludeerd dat deze op orde is. Aan de gemeente Schagen is de A-status verleend. 

 

Voorbereidingen worden getroffen om voortbouwend op de invoering van vergoeding voor VE-

peuterplaatsen het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie te harmoniseren in het vierde 

kwartaal. 

 

Voor de koppeling van passend onderwijs en jeugdzorg wordt middels het 

schoolmaatschappelijk werk verbinding gelegd met de wijkteams. Ook andere taken worden bij 

de wijkteams ondergebracht.   

 

Resultaat 1.2 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 

Momenteel werken we hard aan de inrichting van ons Regionaal Administratie en Kennis 

Centrum, waarin ook de onderdelen Werk & Inkomen worden ondergebracht voor de 

gemeenten Hollands Kroon en Schagen. In het COWWI krijgt ook de Uitstroomunit een plek. De 

Uitstroomunit zorgt voor succesvolle plaatsing van mensen met een Wwb-uitkering (straks 

Participatiewet uitkering) bij reguliere werkgevers en op vrijwilligerswerk. 

De Participatiewet biedt de gemeente per 1 januari 2015 nieuwe instrumenten en voorzieningen 

die kunnen worden ingezet voor de brede participatiewetdoelgroep zoals Loonkostensubsidie 

en Beschut werken. Op Noord-Kop- en NHN-niveau wordt gewerkt aan de inrichting van deze 

instrumenten en voorzieningen.  

 

Resultaat 1.3 Iedereen participeert naar vermogen 

De Participatiewet biedt volop mogelijkheden om instrumenten in te zetten voor de kwetsbare 

doelgroep zodat niemand aan de kant hoeft te staan. In oktober worden de verordeningen ter 

vaststelling voorgelegd aan de raad. Van belang hierin zijn de Re-integratieverordening waarin 

de verschillende instrumenten zijn opgenomen, en de verordening Tegenprestatie. Als inwoners 

niet kunnen uitstromen naar werk en geen re-integratietraject volgen, kunnen zij mogelijk wel 

een tegenprestatie leveren, al dan niet in de vorm van vrijwilligerswerk. Kortom: iedereen doet 

iets, tenzij… 
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Doelstelling 2 

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving 

 

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 

Bij de herinrichting van speelplaatsen en vervanging van speeltoestellen zijn dit jaar 8 projecten 

succesvol uitgevoerd met inzet van buurtbewoners. Vijf projecten worden dit jaar nog 

opgeleverd. Het budget voor 2014  (€ 280.000) is besteed. Voor 2015 staan al 4 projecten in de 

rij.  

Op drie plaatsen in de stad Schagen zijn bewoners betrokken bij het rooien en weer opnieuw 

beplanten van een aantal plantsoenen.  

Bij  het beheer van de Hertenkampen van Schagen (Molenweidtje), Schagerbrug en ’t Zand zijn 

dit jaar succesvol vrijwilligers ingezet. OP dit moment lopen besprekingen over mogelijke verdere 

overdracht van de Hertenkampen naar particuliere stichtingen.   

 

Resultaat 2.2 De regeldruk voor inwoners is verminderd  

Zie resultaat 1.2 onder Domein burger en bestuur. 

 

Resultaat 2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot 

Het integraal veiligheidsbeleid wordt in november aan de raad aangeboden. 

 

 

Doelstelling 3 

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

stand houden van de sport- en buurtvoorzieningen 

 

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

In september zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin de verenigingen input 

konden geven op een voorstel om te komen tot een nieuw subsidiebeleid waarin harmonisatie, 

modernisering en bezuinigingen centraal staan. Dit heeft geresulteerd in een subsidiebeleid en - 

verordening die door het college voor inspraak is vrijgegeven. Rekening houdende met de 

inspraakreacties wordt het beleid in december aan de raad voorgelegd.  

 

 

Resultaat 3.2 Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, 

dorpshuizen, etc. zijn deels geprivatiseerd 

De Kadernota Accommodatiebeleid is met input van de besturen, exploitanten en 

verenigingen tot stand gekomen. Daarvoor zijn in augustus en september verschillende 

informatieavonden en verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd met het veld. De kadernota is 

voor inspraak vrijgegeven. De definitieve nota zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de 

raad in december. Aan de hand van de kaders vinden gesprekken plaats met het veld om de 

voorgenomen harmonisatie, zelfredzaamheid en de bezuinigingstaakstelling te realiseren. 

Effectuering vindt plaats in 2016 en volgende jaren. 
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Doelstelling 4 

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar 

Resultaat 4.1 Het aanbod van informele zorg kan in vrijwel alle gevallen voldoen aan de vraag 

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

informele zorg, voorziet de gemeente in een adequate ondersteuning 

In gesprekken met organisaties die mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen, letten we er op 

dat hun werk op deze gebieden op een goede manier voortgezet kan worden, ondanks de 

herziening van het subsidiestelsel. Hoewel we niet rechtstreeks invloed hebben op het aantal 

mantelzorgers en vrijwilligers, proberen we op deze manier de informele zorg te faciliteren. 

Bij de keuzes die we binnen het Sociaal Domein maken, gaan we er vanuit dat inwoners in 

principe voor zichzelf en voor elkaar zorgen. In de contacten met inwoners stimuleren we dit, 

door mensen te ondersteunen in het vinden van een netwerk en hun eigen oplossingen binnen 

hun netwerk. Als dit (tijdelijk) niet lukt, biedt de gemeente een oplossing. In 2015 wordt aan de 

raad een nota aangeboden. 

Resultaat 4.2 De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl 

Het uitvoeringsplan van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid wordt momenteel 

geëffectueerd. Onze gemeente is JOGG-gemeente (JOGG = jongeren op gezond gewicht), 

wat betekent dat we een gezonde leefomgeving nastreven voor jongeren. We zetten een 

JOGG-coördinator in om invulling te geven aan de systematiek achter JOGG: samen met 

publieke en private partners een gezonde leefstijl bij jongeren stimuleren. We anticiperen hierbij 

op uitbreiding van deze werkwijze naar andere doelgroepen en speerpunten uit ons 

gezondheidsbeleid. De gemeenten Schagen is gestart met het betrekken van partners in het 

gezondheidsbeleid en geeft het  programma JOGG verdere invulling. 

We zetten ons actief in voor onder andere preventie-activiteiten, zowel lokaal als in het 

regionale project In Control Of Alcohol & Drugs, AED (Automatische Externe Defibrillator) en 

OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). 

We treffen voorbereidingen om preventieve acties in te zetten op basis van gegevens uit de 

wijkscans en signalen van partners in de uitvoering. 

Deze activiteiten zijn een aanvulling op de reguliere gezondheidstaken die de GGD 

(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) voor ons uitvoert. 

 

De gemeenten Schagen is gestart met het betrekken van partners in het gezondheidsbeleid en 

geeft het  programma JOGG verdere invulling. 

We zetten ons actief in voor onder andere preventie-activiteiten, zowel lokaal als in het 

regionale project In Control Of Alcohol & Drugs, AED en OGGZ. 

We treffen voorbereidingen om preventieve acties in te zetten op basis van gegevens uit de 

wijkscans en signalen van partners in de uitvoering. 

Deze activiteiten zijn een aanvulling op de reguliere gezondheidstaken die de GGD voor ons 

uitvoert. 
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Doelstelling 5 

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

en evenementen 

 

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

organisatoren georganiseerd en uitgevoerd 

Bij vergunningverlening aan organisatoren van evenementen is een voorwaarde dat zij zelf 

zorgdragen voor zaken als wegafzettingen en schoonmaakwerkzaamheden achteraf. Deze 

taken werden tot voor kort (deels) door de gemeente Schagen opgepakt voor de 

evenementen die in onze gemeente plaatsvonden. 

 

Resultaat 5.2 Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend 

De gemeente Schagen is al enige tijd in gesprek met instellingen om het subsidiebeleid te 

harmoniseren en te moderniseren. Subsidies op gebied van cultuur worden hierin meegenomen. 

In de bijeenkomsten en gesprekken besteden we nadrukkelijk aandacht aan de focus op meer 

voor eigen inkomsten zorgen en op eigen benen staan. 

De Stichting Muziektuin Schagen is een mooi voorbeeld. In ruil voor meer mogelijkheden om 

eigen inkomsten te genereren, kan en wil deze stichting zonder subsidie verder. Van de 

gemeente vraagt dit dat wij minder voorwaarden stellen aan het gebruik van de locatie. We 

kunnen de ontwikkelingen rondom de Muziektuin als een succes zien en als voorbeeld 

gebruiken voor andere voorzieningen. 

 

Resultaat 5.3 Deelname van jeugd aan culturele evenementen en activiteiten is verhoogd 

Bij de keuzes die we maken in subsidies vragen we aan organisaties jeugddeelname te 

stimuleren bij culturele activiteiten en evenementen. 

We stellen hier extra budget beschikbaar voor cultuureducatie. Triade heeft hiervoor een 

voorstel gedaan. De Kunst- en Cultuurraad komt binnenkort voor het eerst bijeen en zal dit 

voorstel bespreken. 

Om kinderen van minima in staat te stellen om deel te nemen aan o.a. kunst en cultuur, stellen 

we een bedrag voor hen beschikbaar. 

 

 

Totaal sociaal domein 

         
omschrijving   2e rapportage   wijziging   na wijziging   technische wijziging   na technische wijziging   

                        

                        

lasten    35.171.172 N 216.204 V 34.954.968 N 0 N 34.954.968 N 

baten   15.218.771 V 472.000 N 14.746.771 V 0 V 14.746.771 V 

saldo   19.952.401 N 255.796 N 20.208.197 N 0 N 20.208.197 N 

 
Toelichting op de wijzigingen: 

Lasten: 

 In verband met de uitgevoerde risico inventarisatie op 

zowel het gebouw als materiaal bij de onderhoudsdienst, 

is gebleken dat een deel van het materiaal voor groen 

aan vervanging toe was. 

10.000 N 
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 Dit jaar is een burgerinitiatief binnen gekomen om  het 

Rookershuyspark op te knappen. Samen met de 

opgerichte vereniging Rookershuyspark zijn de plannen 

doorgenomen en is besloten om het initiatief te faciliteren 

met een maximum bedrag van € 30.000. Dit jaar is een 

voorschot verleend van € 15.000 en in 2015 zal een 

afrekening plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de 

daarvoor beschikbare reserve. 

 

15.000 N 

 Verlaging budget kinderopvang. 

 

25.000 V 

 Het noodzakelijk onderhoud dat voortkomt uit diverse 

keuringen van de blusvoertuigen is aanzienlijk lager dan 

andere jaren. 

 

10.000 V 

 Huishoudens met een inkomen tot 110 % van het sociaal 

minimum hebben in 2014 recht op een 

koopkrachttegemoetkoming. Van het rijk worden 

hiervoor extra gelden gekregen. Deze gelden zijn 

opgenomen onder de post hogere bijdrage Algemene 

uitkering zie Domein burger en bestuur. 

132.708 N 

    

 De Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid 

heeft haar “winst” over 2013 uitgekeerd. 

143.831 V 

    

 Minder kosten op het budget wmo door strenger 

indiceren. 

200.000 V 

    

 Door het innen van een eigen bijdrage op het budget 

Vervoersmiddelen minder verstrekkingen. 

50.000 V 

 

    

 Het afgelopen jaar zijn er minder incidentele kosten 

gemaakt ten behoeve van het onderhoud van de 

dierenparken.  Veel onderhoudswerkzaamheden zijn 

reeds in 2013 al opgepakt. 

 

6.000 V 

 Er was een te hoog bedrag opgenomen voor huur 

sportvelden door het Regius college. Is budgettair 

neutraal zie ook de baten. 

 

20.000 V 

 Verlaging budget Jeugd- en jongerenwerk.  

 

25.000 V 

 Verlaging budget centrum voor jeugd en gezin.   

 

40.000 V 

 Saldo overige mutaties. 145.919 N 

 

 Totaal lasten Sociaal domein 216.204 V 
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Baten 

 I.v.m. het niet realiseren van de verkoop van Zuiderweg 

15 te Schagen gaat de toevoeging aan de reserve ook 

niet door (zie ook Domein burger en bestuur). 

 

452.000 N 

 Er was een te hoog bedrag opgenomen voor huur 

sportvelden door het  Regius college. Is budgettair 

neutraal met voorziening huisvesting onderwijs (zie ook de 

lasten). 

 

20.000 N 

 Totaal baten Sociaal domein 472.000 N 
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Domein burger en bestuur 

 

Doelstelling 1 

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd 

 

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

toegankelijker en sneller 

Er is een website in ontwikkeling voor het Sociale domein voor zowel Schagen als Hollands 

Kroon. De ontwikkeling hiervan verloopt volgens plan.  

 

Het onderzoek ‘waar staatjegemeente’ heeft aangetoond dat wij door onze inwoners 

gewaardeerd worden met 6,7 voor onze informatievoorziening. Wij streven naar een 8 (goed).  

Er zullen interventies worden gepleegd om onze informatievoorziening te verbeteren. 

 

Resultaat 1.2 Het aantal regels voor inwoners en bedrijven is verminderd  

De afdeling Ruimte is bezig een aantal beleidsnota’s op het gebied van Ruimtelijke Ordening 

(RO) en Economische zaken, Toerisme en Recreatie (ETR) te integreren tot één nota. Daarbij 

wordt per thema bekeken of beleid noodzakelijk is en zo ja, hoe dit zo lean en eenvoudig 

mogelijk kan worden ingevuld. Ditzelfde gebeurt met de beleidsnota’s op het gebied van de 

Algemene plaatselijke verordening en Bijzondere wetten. Op verschillende beleidsvelden die 

betrekking hebben op de inrichting van het openbaar gebied zijn de bestaande kaderstellende 

beleidsdocumenten vervangen door ruimer gestelde beleidskaders die op 1 a-4tje zijn 

samengevat. 

 

 

Resultaat 1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen 

(overheidsparticipatie) 

Tijdens een thema-avond is de raad geïnformeerd over de verschillende burgerinitiatieven die 

de ambtelijke organisatie samen met de inwoners de afgelopen 1,5 jaar heeft opgepakt en 

mogelijk heeft gemaakt. Daartoe zijn 10 initiatieven geselecteerd en toegelicht.  

 

Om nog meer ruimte te bieden aan burger- en overheidsparticipatie, wordt een aantal 

medewerkers getraind tot procesbegeleiders. Deze begeleiders kunnen binnen de organisatie 

collega's ondersteunen om op een andere, creatieve manier het gesprek aan te gaan met 

inwoners zodat inwoners nog meer ruimte krijgen initiatieven mogelijk te maken, waarbij de rol 

van de gemeente beperkt blijft tot faciliteren.  

 

Doelstelling 2 

In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht 

 

Resultaat 2.1 Dekking van het tekort van € 6 miljoen wordt deels gerealiseerd met een stijging 

van de inkomsten die in 2018 € 0,5 miljoen oplevert. 

In de eerste tussenrapportage hebben wij melding gemaakt van het traject om ieder 

legesproduct van een kostprijsberekening te voorzien. Dit traject is complex en nog steeds in 

volle gang. In 2015 gaan we hier mee verder. Het is op dit moment niet in te schatten of dit tot 
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extra opbrengsten gaat leiden, ook omdat met name een volume aan bouwaanvragen aan 

wijzigingen onderhevig is.  

 

Voor de begraafplaatsen is een kostprijsberekening opgesteld. Deze staat geagendeerd voor 

de raadsvergadering van november, gelijk met alle belastingverordeningen.  

 

Voor de komende jaren wordt ook bekeken of de tarieven voor de huren, pachten en 

marktgelden aangepast moeten worden. Dit jaar zijn we vooral bezig met het verzamelen, 

inventariseren en digitaliseren van alle onderliggende contracten. Dit vergt nog enige tijd. In het 

vervolg daarop worden de financiële mogelijkheden in kaart gebracht. 

  

Bij de tweede rapportage hebben we € 75.000 van de taakstelling van ingevuld. De taakstelling 

bestaat uit het realiseren van € 500.000 aan extra inkomsten in 2018.  De stand per 1 november 

van alle opbrengsten laat geen ruimte zien om de taakstelling verder in te vullen. Hiervoor 

moeten we de cijfers bij de jaarrekening afwachten. 

 

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

Er zijn geen aanvullingen ten opzichte van de 2e rapportage 

 

Resultaat 2.3 Reservepositie en weerstandsvermogen zijn in balans met de risico’s 

In deze rapportage is een voortgangsrapportage opgenomen over de risico’s.  

 

Resultaat 2.4 Leges zijn kostendekkend en acceptabel 

Er zijn geen aanvullingen t.o.v. de 2e rapportage. 

 

 

Doelstelling 3 

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

 

Resultaat 3.1 De organisatie is duurzaam in control 

Er zijn geen aanvullingen t.o.v. de 2e rapportage. 

 

 

Resultaat 3.2 Op de apparaatskosten is structureel 0,85 miljoen bezuinigd 

De werkgroep huisvesting is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de 

huisvestingslasten te verminderen. Het onderzoek naar de mogelijkheden van centrale 

huisvesting hetzij in Schagen hetzij in Tuitjenhorn is in een afrondende fase en zal voor de raad 

van januari 2015 geagendeerd worden. Het efficiency voordeel hierop komt bij de taakstelling. 

 

In de organisatie wordt verder bekeken waar er bezuinigingsmogelijkheden liggen. Voor de 

personeelskosten wordt invulling van de taakstelling vooral gezocht in ruimte die ontstaat door 

natuurlijk verloop. Voor 2014 laat het zich aanzien dat de geplande taakstelling niet helemaal 

gerealiseerd wordt. De extra werkzaamheden voor o.a. het COWWI, het beperkte natuurlijke 

verloop en een aantal naweeën van de fusie zijn hier de oorzaak van.   
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Resultaat 3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief 

Tot het einde van het jaar zetten we de capaciteit van de Lean begeleiders vooral in voor het 

inrichten van de processen in het Sociaal domein.  

De tweede groep Lean begeleiders heeft de opleiding afgerond en gaat ook aan de slag met 

de werkprocessen. Voor een deel zijn dat processen in het sociaal domein, maar er is ook 

gekozen voor enkele andere processen, waaronder de bestuurlijke informatie voor commissies 

en raad.  

 

Uit het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat onze inwoners de efficiency en de 

effectiviteit van onze organisatie waarderen met een 8,2. Het streefcijfer was een 8. Dat neemt 

niet weg dat we de komende periode blijven werken aan verbeteringen op dit punt. 

 

Totaal Burger en bestuur 

         
omschrijving   2e rapportage   wijziging   na wijziging   technische wijziging   na technische wijziging   

                        

                        

lasten    51.349.235 N 718.696 V 50.630.539 N 0 N 50.630.539 N 

baten   78.416.205 V 677.602 V 79.093.807 V 0 V 79.093.807 V 

saldo   27.066.970 N 1.396.298 V 28.463.268 V 0 N 28.463.268 V 

 

Toelichting op de wijzigingen: 

 

Lasten 

 De afdrachten voor naturalisaties en VOG (verklaringen 

omtrent gedrag) zijn niet in overeenstemming met de 

opbrengsten. Het budget moet worden bij geraamd.  

 

20.000 N 

 Op 30 september 2014 heeft uw raad een extra krediet 

beschikbaar gesteld om de actualisatie van het 

woningbouwprogramma te kunnen realiseren. Het betreft 

hier de kosten voor de inhuur van een externe 

deskundige (zie ook de baten). 

 

70.000 N 

 Met het bouwfonds is een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten om, gerelateerd aan de vorderingen op de 

woningbouwlocatie, de civieltechnische 

werkzaamheden bij het Willem 't Hartplein op te pakken. 

Omdat de woningbouw de afgelopen jaren zeer traag 

verliep is bij de transitie het beschikbare geld hiervoor in 

de reserve riolering gestort. Omdat het bouwfonds de 

werkzaamheden nu weer oppakt  en er grond is verkocht  

voor woningbouw is de gemeente Schagen verplicht om 

de civieltechnische werkzaamheden uit te voeren. De 

beschikbare gelden uit de reserve riolering worden 

hiervoor weer ingezet (zie ook de baten). 

138.000 N 

    

 Overboeken van het budget voor wegenheffing naar het 1.023.248 V 
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Economisch domein (zie ook  het Economisch domein). 

 

 De uitgaven i.v.m.  werving en selectie vallen dit jaar 

lager uit. 

 

25.000 V 

 

 Het vervangen van de bedrijfskleding valt momenteel 

erg mee. Er is een inventarisatie gedaan naar de 

voorraad kleding en de verwachting is dat er dit 

resterende jaar minder uitgegeven gaat worden. 

 

13.000 V 

 De opbrengsten voor het detacheren en uitlenen van 

personeel vallen hoger uit dan geraamd. 

 

281.144 V 

 Er zijn dit jaar minder aanpassingen geweest in het kader 

van de ARBO. 

 

20.000 V 

 De “winst” van de Gemeenschappelijke regeling 

Gesubsidieerde Arbeid wordt gedoteerd in de reserve  

Sociaal domein. 

143.831 N 

    

 Lagere uitgaven i.v.m.  representatie. 20.000 V 

 

 Verlaagde budgetten op huishoudelijke hulp en 

vervoersmiddelen komen ten goede aan de 

decentralisatiereserve Sociaal Domein ter dekking van de 

implementatiekosten wijkteams en COWWI. 

 

250.000 N 

 I.v.m.  het niet realiseren van de verkoop van Zuiderweg 

15 gaat de toevoeging aan de reserve ook niet door (zie 

ook sociaal domein baten). 

 

452.000 V 

 De inhuur van derden wordt gedekt uit het salarisbudget 

en uit de opbrengst van detacheringen. 

 

400.000 N 

 Op de post onvoorzien wordt geen aanspraak meer 

gedaan in 2014. 

 

98.500 V 

 O.a. de waterschapsbelasting is hoger dan begroot. O.a. 

het tarief voor waterschapsbelasting "ongebouwd" is in 

2014 met 10% gestegen t.o.v. 2013. 

 

51.000 N 

 Voor trainingen en opleiding van de wethouders hebben 

we extra budget nodig. 

12.500 N 

    

 Saldo overige mutaties.  128.865 N 

 

 Saldo Domein burger en bestuur lasten 718.696 V 
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 Op 30 september 2014 heeft uw raad een extra krediet 

beschikbaar gesteld om de actualisatie van het 

woningbouwprogramma te kunnen realiseren. Het betreft 

hier de kosten voor de inhuur van een externe 

deskundige. Deze mutatie betreft de bijdrage vanuit de 

reserve aan de exploitatie (zie ook de lasten). 

 

70.000 V 

 In samenwerking met de zakenclub 't Zand is in het kader 

van overheidsparticipatie het initiatief opgepakt om het 

plein en parkeervakken bij Keinsmerweg 30 in t' Zand te 

herstraten. Dit gezamenlijk initiatief wordt gedekt uit de 

reserve onderhoud wegen zoals aangegeven in de 

werkenlijst die is aangeboden op 28 januari 2014. 

 

45.000 V 

 Op 28 januari 2014 bent u geïnformeerd over de 

voorgenomen projecten die in 2014 door de afdeling 

uitgevoerd worden. Het project om daarbij de 

parkeerplaats bij de Hoebelaan aan te pakken is daarbij 

ook aangegeven. Omdat de renovatie van de 

parkeerplaats in nauw contrast staat met de daarbij 

naaste gelegen school is het verstandig om de 

werkzaamheden in de zomervakantie van 2015 uit te 

voeren. Het voorstel wordt dan ook gedaan om de 

werkzaamheden in 2015 uit te voeren en het beschikbaar 

gestelde bedrag voor 2014 in de reserve maatschappelijk 

nut te storten en in 2015 weer te onttrekken voor dit doel. 

64.746 V 

    

 Met het bouwfonds is een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten om gerelateerd aan de vorderingen op de 

woningbouwlocatie de civieltechnische werkzaamheden 

bij het Willem 't Hartplein op te pakken. Omdat de 

woningbouw de afgelopen jaren zeer traag verliep is bij 

de transitie het beschikbare geld hiervoor in de reserve 

riolering gestort. Omdat het bouwfonds de 

werkzaamheden nu weer oppakt  en er grond is verkocht  

voor woningbouw is de gemeente Schagen verplicht om 

de civieltechnische werkzaamheden uit te voeren. De 

beschikbare gelden uit de reserve riolering worden 

hiervoor weer ingezet (zie ook de lasten). 

 

138.000 V 

 De waterbergingsopgave hebben we is voor ca. 85 á 

90% afgerond. Op dit moment zijn wij in gesprek met het 

Hoogheemraadschap om het onderhoud die voortvloeit 

uit de aanleg van waterbergingen af te kopen. De 

bedoeling was om dit in 2014 op de rit te hebben, maar 

dit zal toch in 2015 tot uiting komen. Het opgenomen 

budget zal dit jaar niet verder worden gebruikt en de 

onttrekking uit de reserve waterberging kan hierbij dan 

58.000 N 
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ook vervallen. 

 

 Meer dividend en garantstellingsprovisie dan begroot. 19.924 V 

 

 Hogere bijdrage Algemene uitkering. 290.879 V 

  

De stelpost intensiveringen kan worden af geraamd. 

 

 

303.000 

 

V 

 We hebben in 2014 een aantal incidentele baten 

ontvangen, zoals opbrengst verkopen van activa. 

 

84.300 V 

 Doordat we in 2013 in de opstartfase van de nieuwe 

gemeente later de belastingaanslagen hebben 

opgevoerd en de invordering later opgang is gekomen, 

geven we meer uit aan de aanmaningen en 

dwangbevelen. Hier staan echter ook hogere inkomsten 

tegenover. 

 

57.000 V 

 Door hogere rente uitgaven en lagere rente opbrengsten 

moet het budget worden bij geraamd. 

 

287.500 N 

 Bij de tweede rapportage is een onjuiste inschatting 

gemaakt van de opbrengsten naar aanleiding van de 

wijziging in de identiteitsdocumenten. 

 

100.000 N 

 Saldo overige mutaties 50.253 V 

    

 Saldo Domein burger en bestuur baten 677.602 V 

    

      

 

 

 

   

 Totaal Generaal 

         
omschrijving 2e rapportage   wijziging   na wijziging   technische wijziging   na technische wijziging   

                        

                        

lasten    96.585.427 N 174.115 V 96.411.312 N 0 N 96.411.312 N 

baten   96.159.486 V 204.151 V 96.363.637 V 0 V 96.363.637 V 

saldo   425.941 N 378.266 V 47.675 N 0 N 47.675 N 
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Overige ontwikkelingen 

 

1) Projectkosten COWWI (Centrale Ondersteuning Wijkteams Werk en Inkomen 

voorheen RAKC - Regionaal Administratie en Kennis Centrum). 

 

In de 2e tussenrapportage is voor de projectkosten COWWI, wijkteams en programmabureau 

een bedrag van € 597.723 beschikbaar gesteld. Door o.a. inhuur van derden, trainingen 

medewerkers wijkteam en inhuur personeel ISD  komen we niet uit met dit budget. Extra budget 

wordt aangevraagd. 

 

Bijramen projectkosten COWWI     € 190.347 (lasten)  

Bijdrage Hollands Kroon      €   90.415 (Baten)  

Extra kosten gemeente Schagen     €   99.932 

 

Bijramen projectkosten wijkteams     €  124.110 

Totaal bijramen            €  224.042 

 

Dekking wordt gevonden binnen de volgende budgetten: 

Budgetten WMO      € 200.000  

Vervoersvoorzieningen     €   50.000  

Totaal dekking       €  250.000 

Verschil        €    25.958 

 

Voorgesteld wordt om het verschil van € 25.958 te storten in de reserve Decentralisatie sociaal 

domein. 

 

Aan de gemeente Den Helder en Texel wordt een deel van de projectkosten in rekening 

gebracht. 

 

2) Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Schagen (artikel 

213a gemeentewet) 

 

In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Schagen is 

opgenomen dat het college periodiek onderzoek doet naar de doelmatigheid van 

(onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente of de uitvoering van taken door de 

gemeente. In het jaar 2014 hebben deze onderzoeken vooral in het teken gestaan van het lean 

maken van werkprocessen. 

Er zijn tot nu toe negen processen doorgelicht. Vier processen zijn zo goed als afgerond, 

namelijk de omgevingsvergunningen, crediteuren, de waarderingssubsidies en de waarde 

documenten (paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten).  

 

De resultaten hiervan zijn veelbelovend. Zo is de gemiddelde doorlooptijd van de 

omgevingsvergunning verlaagd van 6,5 week naar 7 dagen. Bij het crediteurenproces hebben 

we de kosten per factuur teruggebracht van € 30 naar € 20. De belangrijkste winst in het nieuwe 

subsidieproces is dat subsidies voortaan het hele jaar door aangevraagd kunnen worden en dat 

er binnen een week duidelijkheid is voor de aanvrager. Dat duurde tot nu toe 5 maanden. Bij de 

waarde documenten ligt de winst vooral in een betere logistieke afhandeling van de 
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aanvragen, waardoor de bewerkingstijd per aanvraag lager is en er meer rust en overzicht is bij 

het KCC. 

 

Processen die in de implementatiefase zitten zijn het postproces, evenementenvergunningen, 

de bestuurlijke informatie voor college en de declaraties van personeel. Het proces dat op dit 

moment nog loopt is het proces meldingen openbare ruimte. Hiervan de eerste resultaten ook 

al zichtbaar, zoals betere informatie over de meldingen.  

 

Op de planning voor de komende periode staan de processen binnen de ICT, verhuizingen, 

inkoop en aanbesteding en bestuurlijke informatie voor commissies en raad.  

 

Maar op dit moment zijn we vooral bezig met het inrichten van de belangrijkste processen 

binnen het sociaal domein. Voor deze processen willen we vooral de basis op orde hebben 

1 januari 2015.  

 

3) Wet Markt en overheid 
 

De gemeente voert naast haar wettelijke taken ook taken uit die eveneens door ondernemers 

kunnen worden opgepakt. De gemeente verkoopt bijvoorbeeld grond, verhuurt gebouwen, 

verzamelt bedrijfsafval in en doet aan ongediertebestrijding. De gemeente is door deze 

economische activiteiten dan concurrent van de ondernemers. De Wet Markt en overheid zorgt 

ervoor dat voor gemeente en bedrijfsleven een gelijk speelveld geldt. De gemeente heeft 

bijvoorbeeld de mogelijkheid om haar producten onder de kostprijs aan te bieden door dit 

geheel of gedeeltelijk te bekostigen vanuit belastingheffing. Deze mogelijkheid heeft een 

ondernemer niet. Door de Wet Markt en overheid mag de gemeente geen gebruik meer 

maken van oneigenlijke concurrentievoordelen. 

 

Momenteel is de gemeente aan het inventariseren welke van onze economische activiteiten 

onder de Wet Markt en overheid vallen. Dit zal moeten leiden tot een raadsvoorstel waarin we 

de raad de activiteiten in vier categorieën gaan aanbieden: 

-  de economische activiteit voldoet aan de eisen van de Wet Markt en Overheid; 

-  de economische activiteit voldoet niet aan de Wet Markt en Overheid (vooral waar het om  

   kosten/inkomsten gaat), maar wordt uitgevoerd in het algemeen belang zodat de Wet Markt  

   en Overheid niet van toepassing is; 

-  de economische activiteit voldoet niet aan de Wet Markt en Overheid én vindt niet plaats in 

   het algemeen belang, dus moet gestaakt worden; 

-  de economische activiteit voldoet niet aan de Wet Markt en Overheid én vindt niet plaats in 

het algemeen belang, maar we nemen het risico bewust om de activiteit toch te laten 

plaatsvinden. 

 

Naar verwachting zal dit voorstel in december aan de raad worden aangeboden. 
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4) Interbestuurlijk toezicht      (bron rijksoverheid.nl) 

 
Het interbestuurlijk toezicht, het toezicht tussen gemeenten en provincies, is vereenvoudigd. 

Hiervoor is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht ingevoerd.  

 

Eenvoudiger en transparanter 

In het verleden zijn veel instrumenten voor interbestuurlijk toezicht ontstaan. Dit maakte het 

complex en bureaucratisch. Sinds 1 oktober 2012 maakt de Wet Revitalisering Generiek Toezicht 

(wet RGT) een eind aan het merendeel van de specifieke toezichtbepalingen. Hierdoor wordt 

het toezicht eenvoudiger en transparanter. 

Uitgangspunt van de wet RGT is vertrouwen; het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken 

goed uitoefent. En dat de horizontale verantwoording - van gemeentebestuur aan 

gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten - op orde is. Daardoor kan 

het toezicht sober en terughoudend worden uitgevoerd. Verder geldt het uitgangspunt 

‘eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’: gemeenten en provincies hoeven voortaan hun 

verantwoordingsinformatie dus nog maar één keer aan te leveren. Dit betekent voor 

vakdepartementen en rijksinspecties een verandering in rol en werkwijze. 

 

Interbestuurlijk toezicht op gemeenten 

Gemeenten hebben te maken met een toezichthouder per beleidsdomein. De provincie is de 

nieuwe toezichthouder voor: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, huisvesting, monumenten en 

constructieve veiligheid van bouwwerken.  

Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en 

expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken.  

 

Ingrijpen door de toezichthouder 

Het interbestuurlijk toezicht is alleen gericht op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken. 

Het is niet bedoeld om kwaliteit van de taakuitvoering te verbeteren. Ingrijpen gebeurt alleen 

als wettelijk vastgelegde medebewindstaken niet (juist) worden uitgevoerd. Of als besluiten in 

strijd zijn met het algemeen belang of het recht. Dan kan de toezichthouder gebruikmaken van 

deze instrumenten: 

 Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing: als een gemeente of provincie een 

medebewindstaak verwaarloost, kan de toezichthouder die taak overnemen.  

 Schorsing en vernietiging: als gemeenten of provincies besluiten nemen die in strijd zijn 

met het recht of het algemeen belang, kan de Kroon deze besluiten schorsen en/of 

vernietigen. Dit gebeurt bij Koninklijk Besluit.  

Om te bepalen of tot ingrijpen wordt overgegaan, doorloopt de toezichthouder een 

‘interventieladder’. Deze bestaat uit 6 stappen: van signaleren tot en met het definitief 

toepassen van het instrument. 

 

Specifiek toezicht afgeschaft 

Het specifieke toezicht is afgeschaft, met uitzondering van: 

 Uitvoeringsvervlechting  

Als de toezichthouder een wettelijke operationele verantwoordelijkheid heeft, waarbij 

deze voor de uitvoering volledig afhankelijk is decentrale overheden, zoals bij de 

Veiligheidsregio’s.  

 Functioneel bestuur  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/BijlageI/geldigheidsdatum_15-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/BijlageI/geldigheidsdatum_15-09-2012
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/documenten-en-publicaties/notas/2011/03/08/algemeen-beleidskader-indeplaatsstelling-bij-taakverwaarlozing.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/07/09/beleidskader-schorsing-en-vernietiging.html
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De provincie moet de taakvervulling van waterschappen (functioneel bestuur) inpassen 

in haar algemeen beleid. Daarom blijft het specifieke toezicht op waterschappen 

bestaan. 

 

Prestaties van gemeenten online voor verantwoording 

Om te kunnen beoordelen of gemeenten aan de wettelijke vereisten voldoen, hebben 

toezichthouders informatie nodig. Zij kunnen hiervoor onder andere gebruikmaken van de 

website Waarstaatjegemeente.nl. Binnenkort staan op deze site prestatie-indicatoren voor de 

horizontale verantwoording. Deze indicatoren geven informatie over de prestaties van 

gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke medebewindstaken. De interbestuurlijke 

toezichthouder dient zoveel mogelijk van deze informatie gebruik te maken. Het uitgangspunt is: 

eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik.  

 

5) Vennootschapsbelasting 

  
In de tweede rapportage hebben we informatie verstrekt over de modernisering 

vennootschapsbelastingplicht (Vpb). Over dit onderwerp is door wethouder Bouwes een thema-

avond toegezegd. Er is op dit moment weinig nieuws te melden om een thema-avond te 

kunnen vullen. 

 

Het Wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. De VNG heeft in een brief aan de 

adviescommissie voor de Tweede Kamer nog een groot aantal wijzigingen voorgelegd. De 

Tweede Kamer is van plan de behandeling van het wetsvoorstel vóór het kerstreces 2014 af te 

ronden. Daarna is de Eerste Kamer nog aan zet. De Vpb moet uiterlijk 1 januari 2016 ingaan.  

Bestudering van het Wetsvoorstel leert ons, dat de financiële impact hoogstwaarschijnlijk 

meevalt maar dat de administratieve rompslomp enorm is. In het eerste kwartaal van 2015 

starten wij op basis van het wetsvoorstel met een inventarisatie binnen onze gemeente. Hierover 

zullen wij rapporteren in de eerste tussenrapportage van 2015. Dan zullen we, via de 

auditcommissie, met u in overleg treden of een thema-avond hierover nog een toegevoegde 

waarde heeft. 

 

6) Werkkostenregeling 

 

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is 

vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. Sinds 2011 kan de werkgever al de keuze 

maken tussen werkkostenregeling en oude, bestaande regelingen. De gemeente Schagen 

maakt sinds 2013 gebruik van de werkkostenregeling. De werkkostenregeling geldt voor alle 

vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit 

tegenwoordige dienstbetrekking horen. 

 

Loon 

Bij de werkkostenregeling gaat het om loon. Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot 

het loon hoort. In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn 

dienstbetrekking. Het kan gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Het maakt niet uit 

of de werknemer recht heeft op het loon. Een vrijwillig gegeven gratificatie is net zo goed loon 

als het winstaandeel waarop de werknemer recht heeft volgens zijn arbeidsvoorwaarden. Het 

maakt niet uit of de werknemer voor het loon heeft gewerkt. Loon over verzuimde uren is ook 

loon. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/index.php?id=toezichtinformatie
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Als geen sprake is van loon, zijn de regels van de werkkostenregeling niet van toepassing. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij intermediaire kosten. De werknemer verricht een betaling voor zijn 

werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag terug. Die terugbetaling is geen loon.  

 

 

 

 

Vrije ruimte 

Binnen de werkkostenregeling kan maximaal 1,2% (2015, in 2014 was dit 1,5%) van de totale 

fiscale loon (de vrije ruimte) besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen 

voor werknemers.  

Over het bedrag boven de vrije ruimte moet loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 

80% worden betaald. De gemeente Schagen blijft (tot nu toe) met haar verstrekkingen binnen 

de vrije ruimte. 

 

Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen 

Bepaalde zaken kunnen onbelast vergoed blijven worden, verstrekken of ter beschikking stellen 

door gebruik te maken van gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen. Bepaalde 

voorzieningen op de werkplek zijn op nihil gewaardeerd. Voorbeelden hiervan zijn de 

werktelefoon en bedrijfskleding. 

 

Administratie 

Het voordeel van de werkkostenregeling is onder andere dat veel vergoedingen en 

verstrekkingen niet meer per werknemer in de loonadministratie vastgelegd hoeven worden.  

 

Cafetariaregeling 

Binnen de werkkostenregeling kan onder voorwaarden nog steeds gebruik gemaakt worden 

van een cafetariaregeling. Daarmee kan de werknemer belast loon ruilen voor onbelast loon, 

zoals een beloning in natura in de vrije ruimte of een gericht vrijgestelde verstrekking, 

vergoeding of terbeschikkingstelling. Voorbeelden hiervan zijn de vakbondscontributie en het 

fietsenplan. 

 

7) Houdbaarheidstest overheidsfinanciën 

 

De houdbaarheidstest gemeentefinanciën is met hulp van vier pilot gemeenten door de 

Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) ontwikkeld. In de Auditcommissie is 

afgesproken om - voor de eerste maal in de derde bestuur rapportage -  de raad te informeren 

over de test. Het is een goed alternatief voor de berekening van het weerstandvermogen. 

Althans volgens het VNG. Uiteindelijk kan de test ook inzicht verschaffen in hoeverre de 

financiën robuust genoeg zijn om financiële tegenslagen in de toekomst op te vangen. De test  

maakt gebruik van een rekenmodel waarin de toekomstige financieringsstromen op de 

middellange termijn in beeld worden gebracht. Het gaat daarbij om de geldstromen van : de 

gewone exploitatie, de (des-)investeringen inclusief bouw- grondexploitattie en het financieel 

bezit en schulden. Op deze gegevens wordt een normaal weer scenario losgelaten en 

vervolgens een slecht weer scenario. Omdat het rekenmodel vrij uitgebreid is, is gekozen in deze 

rapportage in eerste instantie een aantal vertrouwde kengetallen op te nemen en uit te gaan 

van het  'normaal weer'  scenario uit te werken.  Hierbij wordt uitgegaan van een inflatie van  

1,5%  en een potentiele groei van 1,3%  groei zoals in het voorbeeldmodel van de VNG 
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opgenomen. Onderstaand is een en ander nader uitgewerkt.      

        

Schuldratio en solvabiliteitsratio         

  

Met het kengetal schuldratio beoordeel je in hoeverre het bezit op de linkerzijde van de balans 

is belast met schuld. Het kengetal geeft in procenten het aandeel van de schulden in het 

balanstotaal. Het antwoord op de vraag in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald  

wordt uitgedrukt in solvabiliteitsratio (100-55=45) 

 

             

 

       

      

  
             

             

             

   

Netto schuld per inwoner / Netto schuldquote        

Een populair kengetal is de netto schuld per inwoner. De netto schuld per inwoner is goed 

bruikbaar om de ontwikkeling van de schuld in beeld te brengen. Echter, een vollediger 

kengetal om de hoogte van de schulden te beoorelen is de netto schuld als aandeel van de  

inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke mate hoeveel schuld 

een gemeente kan dragen.  

Voor een gemeente geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 130 

% uitkomt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Normaal bevindt de netto schuldquote 

van een gemeente zich ergens tussen 0% en 90%. Als de netto schuldquote tussen 100 % en   

130 % ligt, is de gemeenteschuld hoog (oranje). Boven de 130% betekent dat de gemeente zich 

in de gevarenzone (rood) bevindt. Voor de gemeente Schagen bedroeg de netto schuldquote 

per 31 december 2013 61% (schatting 2014 66%). In de prognose van de ontwikkeling van de 

schuld wordt uitgegaan van een economische groei van 1,3% per jaar.   

 

             

    

langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva

balanstotaal
De formule voor de schuldratio luidt:

45% 

55% 

Schagen 

Solvabiliteitsratio

Schuldratio

Solvabiliteit eind 2013 

44% 

56% 

Solvabiliteit  eind  2014 

Solvabiliteitsratio

Schuldratio

Schagen 

             (langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva) -

(langlopende uitzettingen + kortlopende vorderingen + liquide middelen + overlopende activa)  

De formule voor de netto schuldquote 

luidt:

inkomsten voor bestemming reserves
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Overige kengetallen         

Het schuldplafond voor de netto schuldquote van 130% is zoals opgemerkt een grove indicatie. 

Voor een goed oordeel over de hoogte van de netto schuldquote van een gemeente is een 

diepere analyse nodig. Twee belangrijke factoren nuanceren het beeld. Ten eerste kan een 

grote portefeuille uitgeleende gelden aan derden en aan verbonden partijen het beeld 

vertekenen. Ten tweede kunnen grote voorraden bouwgrond (inclusief bouwgrond in 

exploitatie) het beeld vertekenen.          
 

     

Uitleenquote             

De uitgeleende gelden kunnen als een aandeel van de inkomsten worden uitgedrukt. Dat levert 

de uitleenquote op. Deze uitleenquote laat zich gemakkelijk verrekenen met de netto 

schuldquote door hem er simpelweg van af te trekken. Op deze uitgeleende gelden wordt een 

risico gelopen. Het is de reden om ze apart van de netto schuldquote te houden.   

 

Voorraadquote            

De voorraden bouwgrond (inclusief bouwgrond in exploitatie) kunnen als aandeel van de 

inkomsten worden uitgedrukt. Dat levert het kengetal voorraadquote op. Ook deze 

voorraadquote laat zich gemakkelijk verrekenen met de netto schuldquote door hem 

simpelweg er van af te trekken. Ook hier geldt dat er risico wordt gelopen. Het is altijd maar de 

vraag of de gemeente te zijner tijd de bouwgond met winst kan verkopen.   
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Door de uitleenquote en de voorraadquote van de netto schuldquote af te trekken krijg je de 

schuld die werkelijk op de exploitatitie drukt. In het bovenstaande figuur blijkt dat voor de 

gemeente Schagen de uitleenquote 15% bedraagt en de voorraadquote 13%. Je kunt op 

grond van deze cijfers zeggen dat de effectieve schuldquote van de gemeente Schagen 

waarvan de lasten daadwerkelijk op de exploitatie drukken 38% bedraagt. Dit is een vrij 

gemiddeld percentage, hetgeen inhoudt dat de gemeente -uitgedrukt als percentage van de 

inkomsten- een aanvaardbare schuld heeft.        
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Stand van de bezuiniging 
 

 

  

Overzicht taakstellende bezuiniging taaksteling gerealiseerd

2014

Economisch Domein 386.971 343.913

doelstelling 1

Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden 

voor bedrijven binnen de kansrijke clusters en sectoren

bezuiniging 172.525 129.467

doelstelling 2

Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar

bezuiniging: 214.446 214.446

Sociaal Domein 999.675 1.172.179

doelstelling 1

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen 

levensonderhoud

bezuiniging: 112.867 202.179

doelstelling 2

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

bezuiniging: 148.339 160.000

doelstelling 3

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen

burgers naar vermogen bij aan het in stand houden van de

sport- en buurtvoorzieningen

bezuiniging: 409.544 5.000
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Overzicht taakstellende bezuiniging taaksteling gerealiseerd

2014

doelstelling 4

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar

bezuiniging: 183.811 800.000

doelstelling 5

Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding

culturele activ iteiten, erfgoed en evenementen

bezuiniging: 145.114 5.000

Domein Burger en Bestuur 427.278 186.171

doelstelling 1

De dienstverlening door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

bezuiniging 25.000

doelstelling 2

In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht

bezuiniging: 153.176 75.000

doelstelling 3

In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, 

kwaliteit en capaciteit

bezuiniging: 274.102 86.171

Totaal 1.813.924 1.702.263

Nog te realiseren taakstelling 111.661
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Toelichting: 

Als aanvulling op de 2e Tussenrapportage zijn de volgende bezuinigingsbedragen opgenomen: 

 

Economisch domein 

Doelstelling 1 

Aframing budget structuur en bestemmingsplannen 35.000 structureel 

Totaal Economisch domein     35.000 

 

Sociaal domein 

Doelstelling 2 

Aframing budget onkruidbestrijding/vegen   30.000 structureel 

Totaal Sociaal domein     30.000 

 

Domein burger en bestuur 

Doelstelling 3 

Aanpassing budget intensiveringen -> aanstelling BOA 60.000 structureel 

Aanpassing budget intensiveringen 

voor stage- en werkervaringplaatsen     10.000 structureel 

Totaal Domein burger en bestuur    70.000 

 

Totaal gemuteerd                135.000
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Voortgang risico’s 

 

 

  

Omschrijving risico Financieel gevolg Incidenteel (i) Structureel (s)Kans Incidenteel Structureel Opmerkingen stand

(%) risico risico

Personeel € 1.400.000 i 60% € 840.000  €                - 
Salariskosten mbt fusie en overige 

personeelsrisico's

Schade bedrijfsauto's € 20.000 i 30% € 6.000  €                - 
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 € 660.000 i 30% € 198.000  €                - 
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 30% € 1.860.000  €                - 

Bij de berekening van de hoogte van het 

risico is uitgegaan van de bijdrage die in de 

begroting van 2012 van de afzonderlijke 

gemeente is opgenomen.
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Sanering bodems € 300.000 i 30% € 90.000  €                - 

Planschade € 450.000 i 30% € 135.000  €                - 
Planschade door planherzieningen op 

initiatief van de gemeente.

Garantstellingen € 80.237.355 i 10% € 8.023.736  €                - 
Garantstellingen voor leningen aan 

instellingen

Leningen aan derden € 4.410.000 i 10% € 441.000  €                - 
Garantstellingen voor leningen aan 

particulieren

Decentralisatie overheidstaken € 600.000 s 90%  €                - € 540.000

Het rijk decentraliseert diverse taken op het 

gebied van werk, jeugdzorg en Awbz. Het 

rijk past een korting toe. Er is nog geen 

volledig zicht op de omvang van de taken 

die de gemeenten moeten uitvoeren en de 

bijbehorende uitgaven.

Subsidies € 50.000 i 90% € 45.000  €                - Hogere prestatiesubsidies dan begroot.

Sociale voorzieningen € 500.000 s 50%  €                - € 250.000

Het risico van de Wet werken naar 

vermogen, alsmede open eind 

financieringen bij sociale voorzieningen 

(o.a. WWB etc). 

Open eindregelingen € 1.000.000 s 10%  €                - € 100.000

Alle open eind financieringen behalve de 

sociale voorzieningen. Deze zijn apart 

opgenomen in deze lijst.

Garantieregeling onderwijs op afstand € 500.000 i 50% € 250.000  €                - 

Bij het op afstand zetten van de scholen zijn 

garantieregelingen afgesproken met 

schoolbesturen. Er is in de begroting geen 

rekening gehouden met een eventueel 

beroep hierop. 

Boekwaardeverlies scholen € 1.611.970 i 90% € 1.450.773  €                - 

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. 
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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 20% € 560.000  €                - 

Betreft waardevermindering grond en 

tegenvallende opbrengsten uit 

woningbouw.

Grondexploitatie Lagedijk € 350.000 i 70% € 245.000  €                - 

Toezicht in de haven € 250.000 i 10% € 25.000  €                - 

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 * € 15.611.009 € 890.000

Verklaring van de tekens

wordt geen beroep op gedaan

wordt waarschijnlijk een beroep op gedaan

wordt zeker een beroep op gedaan

* bedrag wijkt af van de begroting 2014 
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