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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 R. Bakker / registratienr.:  

19 mei 2015 

R.A.M. Bakker 

0224 – 210 644 

1e tussenrapportage 2015 

 

15.013529 

 

 

Samenvatting 

Bijgevoegd treft u de 1e Tussenrapportage 2015 aan. Deze rapportage bestaat uit twee delen. In deel 

A leest u over de stand van zaken van de te behalen resultaten,  de voortgang  van de taakstelling 

en de voortgang van het dekkingsplan.  Er is ook  een voortgangsrapportage opgenomen over de 

risico’s.  

 

In deel B kijken we in deze  rapportage vooruit naar de begroting voor 2016  waarvoor een verkorte 

doorrekening is gemaakt. Ons college maakt u deelgenoot van de dilemma’s waar wij voor staan.   

 

In het kader van uw kaderstellende rol, doen we voor het Sociaal domein en het Domein burger en 

bestuur suggesties tot het aanpassen van doelstellingen en resultaten uit de meerjarenvisie. 

 

 

Voorgesteld besluit 

Wij stellen uw raad voor  om in te stemmen met: 

 

Deel A: 

1. de in deze 1e Tussenrapportage 2015  opgenomen begrotingswijziging voor 2015, die 

resumerend uitkomt op een prognose van het begrotingssaldo van € 246.000 negatief, als 

gevolg van: 

-een daling van de lasten binnen het economisch domein van € 593.000 V; 

-een stijging van de baten binnen het economisch domein van € 454.000 V; 

-een stijging van de lasten binnen het sociaal domein van € 1.151.000 N; 

-een stijging van de baten binnen het sociaal domein van € 2.539.000 V; 

-een stijging van de lasten binnen het domein burger en bestuur van € 12.015.000 N; 

-een stijging van de baten binnen het domein burger en bestuur van € 9.334.000 V; 
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2. de voortgang van de vermelde  onderwerpen over 2015; 

 

Deel B: 

3. de financiële uitgangspunten voor de begroting 2016 (hoofdstuk 9); 

4. de vooruitblik 2016 – 2019 en het college op te roepen om bij de begroting 2016 met 

richtinggevende oplossingen te komen voor de geschetste dilemma’s.  

 

 

Financiële gevolgen 

Na verwerking van de financiële mutaties wordt de prognose van het  saldo van de begroting 2015                 

€ 246.000,- nadelig. Deze prognose is exclusief de gevolgen van de meicirculaire van het 

gemeentefonds.  

 

 

1. Toelichting 

Deze rapportage is opgesplitst in twee delen, deel A en Deel B 

 

Deel A 

  

In deel A informeren wij  u als raad  over de voortgang van de te behalen resultaten die zijn 

opgenomen in de begroting 2015. Daarnaast vindt er een actualisatie van de budgetten plaats die 

leiden tot een aanpassing van het begrotingssaldo 2015, staan wij stil bij de risico’s en vermelden  we 

de voortgang van de taakstelling en de realisatie van het dekkingsplan van de begroting 2015. 

 

 

Deel B 

 

In deel B wordt u als raad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de totstandkoming van de 

begroting 2016. Zoals het zich nu laat aanzien, is het geen gemakkelijke opgave om met een 

sluitende begroting en meerjarenraming te komen.  Wij staan hierbij open voor suggesties van uw 

kant. 

 

Daarnaast is in deze rapportage in hoofdstuk 10 ook een voorstel opgenomen tot wijziging van 

doelstellingen en resultaten voor de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019. Nu we enige 

tijd onderweg zijn met deze doelstellingen, resultaten en indicatoren blijken deze niet altijd even 

helder zijn. Ook valt het in de praktijk niet altijd mee om een goede verbinding te maken tussen de 

realisatie van een doelstelling en of resultaat en de daarbij behorende activiteiten. Dit heeft ons ertoe 

aangezet om nog eens kritisch te kijken naar de formulering. In deze rapportage treft u per domein 

een overzicht aan zoals de doelstellingen en resultaten zijn geformuleerd bij de meerjarenvisie 2014-

2018. Daarna treft u een overzicht aan waar voor het Sociaal domein en het Domein burger en 

bestuur een voorstel wordt gedaan om de doelstellingen en resultaten aan te passen. Op dit moment 

doen wij als college  nog geen wijzigingsvoorstellen van doelstellingen en resultaten voor het 

Economisch domein. 

 

Aan uw raad wordt gevraagd om in te stemmen met deze nieuwe doelstellingen en resultaten. U als 

raad wordt ook uitgenodigd om zelf ook met aanpassingsvoorstellen te komen. De komende periode 

worden de doestellingen, resultaten en indicatoren door de organisatie nader uitgewerkt om  

vervolgens te worden opgenomen in de begroting 2016.  
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In de rapportage nemen wij u mee in onze dilemma’s voor de begroting 2016. Voor het sociaal 

domein maken wij u deelgenoot van de financiële problemen die er zijn bij het onderhoud van de 

openbare ruimte en het accommodatiebeleid. Een toelichting hierop staat in hoofdstuk 8 van deze 

rapportage. Hier wordt nog niet om een richting gevraagd. Later in het jaar wordt dit in een 

afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd voor het accommodatiebeleid. Voor de openbare ruimte kunt 

u ook afzonderlijke voorstellen verwachten over de beheersplannen. De cijfers laten zien, dat we bij 

deze voorstellen voor lastige keuzes komen te staan. 

 

Voor het economisch domein hebben wij op dit moment behoefte aan enkele richtinggevende 

uitspraken. In hoofdstuk 8 staan een aantal bezuinigingsmogelijkheden en ons verzoek aan u is om 

hierbij  aan te geven of dit voor u een bespreekbare mogelijkheid betreft. 

 

 

2. Financiën 

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

van € 246.000,- nadelig.  Voor het nadeel wordt nog geen dekking gegeven daar wij verwachten dit 

tekort af te kunnen dekken door onderuitputting van diverse budgetten en misschien een plus in de 

algemene uitkering. In een volgende rapportage komen wij hier verder op terug. 

 

 

3. Risico's 

In deze rapportage staan wij stil bij de risico’s en geven wij aan of er  een beroep op het 

weerstandsvermogen van de gemeente verwacht wordt. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

De volgende stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente 

Schagen.nl/bestuur&organisatie/gemeenteraad/vergaderingen en via de (gratis) te verkrijgen app 

SIM/raaddigitaal (alleen voor Ipads). 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2015, nr. ;  

 

gehoord het advies van de commissie  d.d. 18 juni 2015; (auditcommissie) 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

In te stemmen met: 

 

Deel A: 

1. de in deze 1e Tussenrapportage 2015  opgenomen begrotingswijziging voor 2015, die 

resumerend uitkomt op een prognose van het begrotingssaldo van € 246.000 negatief, als 

gevolg van: 

-een daling van de lasten binnen het economisch domein van € 593.000 V; 

-een stijging van de baten binnen het economisch domein van € 454.000 V; 

-een stijging van de lasten binnen het sociaal domein van € 1.151.000 N; 

-een stijging van de baten binnen het sociaal domein van € 2.539.000 V; 

-een stijging van de lasten binnen het domein burger en bestuur van € 12.015.000 N; 

-een stijging van de baten binnen het domein burger en bestuur van € 9.334.000 V; 

2. de voortgang van de vermelde  onderwerpen over 2015; 

 

Deel B: 

3. de financiële uitgangspunten voor de begroting 2016 (hoofdstuk 9); 

4. de vooruitblik 2016 – 2019 en het college op te roepen om bij de begroting 2016 met 

richtinggevende oplossingen te komen voor de geschetste dilemma’s.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


