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1. Inleiding 
 

Aangeboden wordt de 1e tussenrapportage 2015. Deze rapportage is opgesplitst in twee 

gedeelten. Het eerste gedeelte gaat in op het dienstjaar 2015. Het tweede gedeelte geeft 

een doorkijk van het begrotingssaldo 2016 e.v. en gaat in op de kaders waarbij we voor het 

opstellen van de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 rekening mee houden. 

In de rapportage over het dienstjaar 2015 is een begrotingswijziging opgenomen waarin wij 

besluiten tot en met april  2015 hebben verwerkt. Hierdoor komt de prognose van het 

begrotingssaldo uit  op een bedrag van bijna € 246.000 negatief.  

 

Wanneer we de voortgang van 2015 naast de vooruitblik voor 2016 en volgende jaren 

leggen, leidt dit tot het volgende beeld. 

 

Het dekkingsplan zoals dat bij de begroting 2015 is vastgesteld, kent een aantal 

onzekerheden. Dit betreft met name de opbrengst aan  precario op kabels en leidingen (zie 

toelichting B&B 2.1) en de verkoop van het zogenaamde tafelzilver om investeringen met 

maatschappelijk nut af te boeken (zie toelichting B&B 2.2). Het bedrag van deze onzekerheid 

loopt op van € 500 duizend in 2015 tot € 1,1 miljoen in 2018. Het college verwacht deze baten 

te realiseren. 

  

Wanneer gekeken wordt vaan de voortgang op de structurele bezuinigen, is het globale 

beeld als volgt: 

 

Binnen het economisch domein is het nog onzeker  of de vastgestelde taakstelling geheel 

kan worden gehaald. Om dit te bereiken moeten wat betreft doelstelling 1 keuzes worden 

gemaakt. De keuzemogelijkheden treft u aan in hoofdstuk 8. Voor de diverse projecten van 

“De kop werkt” is nog geen budget opgenomen. Deze staat als pro memorie in de 

vooruitblik. 

 

Voor onderdeel onderhoud openbare buitenruimte uit het economisch en sociaal domein 

zijn kortingen op het budget doorgevoerd ter hoogte van de taakstelling. Op dit moment 

wordt er gewerkt aan meer-jaren-onderhoudsplannen. Hierdoor  is er voor nu een gebrek 

aan inzicht op de kosten hiervan en daarmee het noodzakelijke budget. Daarnaast bestaan 

er nog een aantal wensen op dit terrein. Het is dus onduidelijk hoeveel budget er structureel 

werkelijk  nodig is.  

 

Verder speelt binnen het sociaal domein, dat de voorgenomen taakstelling op de 

accommodaties niet gehaald wordt. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de openbare 

buitenruimte; er moet budget bij. Voor de overige taakstelling is het vooruitzicht goed mits de 

noodzakelijke aanpassingen van het beleid worden gerealiseerd. 

  

Voor de taakstelling binnen het domein Burger en Bestuur , geldt dat deze wel gehaald gaat 

worden, alleen niet met de beoogde fasering. Dit betekent een incidenteel tekort voor dit 

domein in 2015 en 2016. Daarna verwachten we hiermee in de pas te lopen. 
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Resumerend betekent dit dat het college oplossingen moet zoeken voor de begroting van 

2016 in de orde van grootte van 2,5 miljoen. 

 

Op dit moment acht het college dit nog niet heel zorgelijk, maar het signaal is dat, zeker nu 

het behalen van de initiële bezuinigopgave op de inhoudelijk domeinen niet overal 

vanzelfsprekend is, er geen tot heel weinig ruimte is voor nieuwe wensen of om de teugels 

met betrekking tot de taakstelling te laten vieren. 

 

 

Leeswijzer 

 

Deel A Voortgang 2015 

 

Per domein gaan we in op de te behalen resultaten uit de begroting 2015. Per resultaat is de 

voortgang ten opzichte van de begroting 2015 aangegeven.  

 

Binnen het Economisch domein lopen de resultaten in de pas en zijn er geen 

noemenswaardige afwijkingen te melden, behalve dat het Gemeentelijk Vervoersplan 

(GVVP) niet in maart maar medio 2016 aan de raad wordt aangeboden. De reden hiervoor 

is dat eerst het Vekeerscirculatieplan Schagen geëvalueerd wordt en dat we voor het GVVP, 

dat immers voor de komende tien jaar een belangrijk toetsingskader is, een zorgvuldige 

consultatie willen uitvoeren bij alle stakeholders. Ook wordt gemeld dat de subsidie voor de 

parkeerplaats bij het Zwanewater niet wordt aangevraagd omdat een en ander financieel 

niet haalbaar is. Verder wordt nog ingegaan op het overaanbod van bedrijventerreinen in 

de Kop van Noord-Holland en hoe dit wordt aangepakt en wordt ingegaan op de 

ontwikkeling van diverse bestemmingplan procedures. 

 

In het hoofdstuk van het Sociaal domein wordt o.a. ingegaan op de ontwikkelingen binnen 

het COWWI (Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen. De formatie van het 

COWWI wordt uitgebreid voor het onderdeel uitstroomunit. Dit is nodig om de toestroom in 

de bijstand van met name de Wajongers op te kunnen vangen.  

 

Er vinden zeer beperkt aanpassingen plaats op de budgetten voor het Sociaal domein. Er 

wordt wel een toelichting gegeven op de voortgang. De rijksbudgetten zijn nog in beweging. 

Er vindt een korting plaats omdat nog niet alle zorg naar de gemeente gaat. Vooralsnog 

denken we het nadeel dat per saldo ontstaat binnen de zorgcontracten te kunnen oplossen. 

 

Daarnaast wordt o.a. gerapporteerd over de bouw van de bredescholen en andere 

onderwijs gerelateerde onderwerpen, het accommodatiebeleid, voortgang hervorming 

huishoudelijke voorbereiding en ontwikkelingen van de culturele voorzieningen. 

 

In het Domein burger en bestuur gaan we in op de ontwikkeling van de dienstverlening en 

het verminderen van het aantal regels. Bij  het efficiënt en effectief werken wordt nader het 

programmaplan “Bewegen naar de klant” toegelicht. 
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Risico’s 

 

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. 

 

Vooruitblik 2016 – 2019 

 

In het tweede deel van deze rapportage wordt vooruit gekeken naar de komende 

begroting. Er is een kleine doorrekening gemaakt met de nu bekende gegevens. Hier zal nog 

veel in wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van de mei-circulaire, wijzigingen in de rijks-

financiering van het sociaal domein etc.  

 

Uw raad stelt de kaders. Met betrekking tot uw kaderstellende rol worden voor het sociaal 

domein en het domein burger en bestuur suggesties gedaan tot het aanpassen van 

doelstellingen en resultaten. Die van het sociaal domein zijn reeds toegelicht in de 

bijeenkomst van 7 april jl.  Die van het Domein burger en bestuur zijn nieuw. Wanneer u 

hiermee instemt worden deze verwerkt in de begroting 2016 die wordt opgesteld conform 

het begroting 2.0 format zoals dat op 7 april gepresenteerd is aan uw raad. Wij nodigen u 

van harte uit hier nog met aanvullingen/ suggesties/aanpassingen te komen. 

 

Bij het economisch domein worden van u een aantal richtinggevende uitspraken gevraagd. 

Dit betreft het monumentenbeleid en diverse deelnemingen. Willen we de afgesproken 

taakstelling realiseren, dan zullen hierin keuzes gemaakt moeten worden. Graag horen wij 

hoe u hierover denkt. 

 

Binnen het sociaal domein staat het accommodatiebeleid en het onderhoud aan de 

buitenruimte (wegen, groen, speelterreinen etc.) onder grote druk. De organisatie is druk 

bezig om alle “ins en outs” in beeld te brengen met de financiële consequenties. Een eerste 

proeve is in dit document opgenomen en laat zien dat we een behoorlijke uitdaging 

hebben. Het is vooral een winstwaarschuwing dat een sluitende begroting 2016 geen 

gemakkelijke opgave is. Wij proberen bij de begroting 2016 met een oplossingsrichting te 

komen en horen graag of u hier suggesties voor heeft.  

 

Voor het opstellen van de begroting 2016 hebben we een aantal financiële uitgangspunten 

opgesteld, zoals rentepercentages, inflatiepercentage e.d. Graag horen we of u hiermee 

kan instemmen.  

 

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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DEEL A 

2. 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  

ook de stand van zaken weergegeven. 

 

Resultaat 1.2 De fysieke ruimte is kwantitatief op niveau 

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. 

 

 

De stand van zaken is: 

De Kop van Noord-Holland  heeft een fors overaanbod aan bedrijventerreinen en kantoren. 

Het overaanbod overstijgt ruimt 4 keer de vraag. Dit geldt voor de hele regio Noord-Holland 

Noord. Ook komt het aanbod niet altijd goed overeen met de vraag. De overaanbodsituatie 

zet het vestigingsklimaat in de regio onder druk. De regio is daarom bezig met een regionaal 

bestuurlijk traject om te komen tot meer balans op de werklocatiemarkt, dit moet leiden tot 

een werklocatiestrategie of structuurvisie werklocaties. 

De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Doorstart. 

2. Uitwerken en effectueren concrete strategie individuele terreinen. 

3. Verkenning financiële consequenties en arrangementen. 

4. Bestuurlijke sessies. 

5. Werklocatiestrategie regio De Kop, inclusief uitvoeringsconvenant. 

 

Verder staat voor 2015 de uitbreiding van het bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand met 2,5 ha 

(uitgeefbaar) op de rol. Het ontwerp-bestemmingsplan zal medio 2015 in procedure worden 

gebracht. Deze grondexploitatie wordt geopend en doorgerekend en gepresenteerd in de 

voortgangsrapportage t.b.v. de begroting van 2016. 

 

Het bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning milieu voor de uitbreiding van 

het Van Blanckendaell Park zijn vastgesteld en hebben ter inzage gelegen. De 

werkzaamheden voor uitbreiding van het dierenpark (afhankelijk of er nog voorlopige 

voorziening wordt gevraagd) kunnen worden gestart. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuw-/herbouw van de Albert Heijn supermarkt en 
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detailhandel op de plaats van de voormalige St. Theresiaschool is in maart 2015 door de 

gemeenteraad vastgesteld. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is kan de 

initiatiefnemer vervolgens beginnen met de bouw van het nieuwe pand. In 2015 wordt de 

herinrichting/opwaardering van het naastgelegen parkeerterrein verder voorbereid en 

aanbesteed. De uitvoering daarvan kan dan aan het einde van het jaar beginnen. 

Oplevering van het nieuwe winkelpand en het openbaar gebied staan gepland voor mei 

2016. De financiële voortgang van deze exploitatie vermelden wij in de 

voortgangsrapportage t.b.v. de begroting 2016. 

Verder wordt in 2015 de verkoop van de gronden van de voormalige St. Vincentiusschool 

voorbereid. Deze grondexploitatie wordt geopend, doorgerekend en gepresenteerd in de 

voortgangsrapportage t.b.v. de begroting van 2016. 

 

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Lagedijk is nog een ‘oud’ plan, voldoet nog niet aan 

de digitale eisen en dient als laatste plan in het actualiseringsprogramma nog herzien te 

worden volgens de huidige wetgeving.  

In het 4e kwartaal van 2015 zullen de voorbereidingen voor deze herziening worden gestart. 

 

Begin 2015 hebben wij de laatste kavel verkocht op bedrijventerrein Oudevaart-Zuid in 

Warmenhuizen. Hiermee zijn alle gemeentelijke percelen van dit terrein in Warmenhuizen 

verkocht en hebben wij de exploitatie afgesloten. 

 

Resultaat 1.3 De fysieke ruimte is kwalitatief op niveau 

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. 

 

De stand van zaken is: 

We hebben, in overleg met het bedrijfsleven, bij de provincie een subsidieaanvraag gedaan 

Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op bedrijventerreinen (HIRB) voor  het 

Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfonds. Dit is voor fysieke maatregelen en proceskosten 

voor het verbeteren van het aanzicht van bedrijfspanden. Ondernemers kunnen dan bij het 

opknappen van hun panden in aanmerking komen voor een bijdrage middels deze subsidie. 
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Resultaat 1.4 Een meer energie neutralere gemeente 

Onze planning is: 

a. Hiervoor verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma. 

 

De stand van zaken is: 

Door de gemeenteraad is het budget (€ 100.000,-) voor een energie-neutrale gemeente voor 

2015 geschrapt. Daardoor zijn er dit jaar geen middelen meer om een activerend 

subsidiegericht beleid te voeren. Alternatief om alleen via voorlichting activerend te werken 

moet nog concreet gemaakt worden.   

 

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

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. In 2017 wordt deze meting herhaald. 

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

zijn ook de ondernemers nadrukkelijk in beeld.   

 

De stand van zaken is: 

Op 16 april 2015 is het Bewijs van Goede Dienst afgegeven en heeft de gemeente Schagen 

een 7,8 gescoord. Hiermee voldoet de gemeente aan het minimale beoordelingscijfer 7 

 

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

De stand van zaken is: 

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving 2015 vastgesteld. Dit 

programma geeft inzicht in de wijze waarop de beschikbare toezicht- en 

handhavingscapaciteit in 2015 wordt ingezet. 

 

Resultaat 1.7 De economische structuur in de regio is versterkt 

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. 
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De stand van zaken is: 

a. In september 2014 hebben de stuurgroepleden van De Kop Werkt! uitgesproken zich te 

willen focussen op een viertal bestuursopdrachten. Afgesproken is dat de focus komt te 

liggen op Havens ontwikkelingen, Arbeid & Onderwijs, Destinatiemarketing en 

Ambitiekaart.  Deze bestuursopdrachten zijn gepresenteerd aan de gemeenteraden 

tijdens de raadsbijeenkomst van Slim Samenwerken op 28 januari en inmiddels 

vastgesteld door de colleges. Dit moet uiteindelijk leiden tot een regionaal 

investeringsprogramma van de vier gemeenten en de provincie Noord-Holland samen. 

De komende maanden worden de plannen van aanpak inclusief investeringsintenties 

verder uitgewerkt en worden de financiële consequenties per gemeente in kaart 

gebracht. In september wordt een rapport opgeleverd voor de destinatiemarkt door het 

buro Klein (Holland boven Amsterdam). 

Resultaat 1.8 Schagen kent een verbeterd woonklimaat 

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. 

 

De stand van zaken is: 

a. De negen op groen gezette woningbouwprojecten boeken voortgang. Een 

initiatiefnemer van een project heeft niet gereageerd. Dit dossier zal worden gesloten. 

Daarnaast heeft het college ingestemd met de nieuwe werkwijze voor woningbouw-

projecten, waarbij we met initiatiefnemers via een intentie- en/of anterieure 

overeenkomst duidelijke afspraken maken over termijnen en kostenverhaal. Doel is om te 

zorgen dat deze plannen ook daadwerkelijk binnen een afzienbare termijn worden 

gerealiseerd. Ook heeft het college ingestemd met de beleidsnotitie Aanpak realiseren 

woningbouwopgave en ligt de notitie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De 

beleidsnotitie heeft tot doel om de 950 woningen van onze opgave ook daadwerkelijk te 

realiseren. Initiatiefnemers worden gestimuleerd om aan de gang te gaan en binnen 

een vooraf vast te stellen termijn tot uitvoering van de plannen over te gaan. Tegelijk 

streven we er naar om initiatieven die niet van de grond komen, geen onderdeel meer 

te laten uitmaken van het woningbouwprogramma.  

Prestatieafspraken Wooncompagnie: er is een brainstormsessie gehouden in de 

commissie Ruimte over de onderwerpen die in de prestatieafspraken meegenomen 

moeten worden. 

b.  Stand van zaken in het KWK (Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van 

Noord-Holland): er is overeenstemming bereikt over het kwantitatieve aantal van 950 
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woningen voor de gemeente Schagen. Vervolgens vindt er ambtelijk en bestuurlijk 

intensief overleg plaats over de kwalitatieve invulling van het woningbouwprogramma.  

Het onderzoek naar het investeren in de bestaande voorraad loopt. Het hiervoor 

ingeschakelde externe bureau heeft interviews afgenomen en informatie verzameld. De 

eerste uitkomsten worden in juni verwacht.  

c  Zie Resultaat Ed. 1.4 

d  Geen aanvullingen 

 

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

identiteit 

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. 

 

De stand van zaken is: 

In Petten worden strand en strandopgangen dit jaar aangelegd. Opstallen komen er op z’n 

vroegst in 2016 met uitzondering van paviljoen Zee en Zo. Hiervoor is een aparte procedure 

gevolgd en hiervan is de verwachting dat deze nog dit jaar wordt afgerond. De 

aanbesteding voor de 50 strandhuisjes heeft plaatsgevonden. Medio mei is gestart met de 

aanbesteding voor het sportpaviljoen. 

De gemeente Schagen heeft met de Reddingsbrigade Petten (werk)afspraken gemaakt 

over de invulling van de strandbewaking in 2015. Dit hoogseizoen blijft de Reddingsbrigade 

Petten op dezelfde locatie als de voorgaande jaren. In 2016 verhuist de brigade naar het 

nieuwe strand voor de dijk. 

 

De gemeente Schagen en de drie Reddingsbrigades zijn in de afrondende fase van de 
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totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst 2015. De uitvoeringsovereenkomst moet 

voor 1 juni 2015 door de betrokken partijen ondertekend zijn. 

De promotie van Schagen op gebied van toerisme en recreatie vindt plaats door de VVV 

Top van Holland. Daarnaast  is er de wens om ook specifiek voor de gemeente Schagen 

citymarketing op te gaan stellen.  In de begroting is hiervoor geen budget opgenomen.  

Met betrekking tot programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels is de subsidie voor de 

parkeerplaats bij het Zwanenwater niet aangevraagd, omdat het financieel niet haalbaar is.. 

Dit project gaat daardoor niet door. 

 

 

Economisch domein Doelstelling 1 uitbreiding ondernemingen 

 

 

Lasten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R1.1 Schagen biedt 

ruimte voor 

ondernemers 182 N   182 N 54 V 128 N 

R1.2 Fysieke ruimte is 

kwantitatief op 

nivo 230 N 11 N 242 N 23 V 218 N 

R1.3 Fysieke ruimte is 

kwalitatief op 

nivo 1.320 N 4 N 1.323 N 138 N 1.461 N 

R1.4 Een meer energie 

neutralere 

gemeente(15) 100 N   100 N 100 V   

R1.5 Verbeteren 

samenwerking 

bedrijfsleven 138 N   138 N 0 V 138 N 

R1.7 Verbeteren 

economische 

structuur 197 N   197 N 36 V 161 N 

R1.8 Verbeteren 

woonklimaat 1.953 N   1.953 N 67 N 2.019 N 

R1.9 Verbeteren 

toeristische 

identiteit 658 N 15 N 673 N 49 V 624 N 

** Totaal 4.778 N 30 N 4.808 N 58 V 4.750 N 
 

 

 

 

Toelichting Lasten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

    

R1.2 Op het product "overige gronden" is voor het jaar 2015 onterecht  geen 11 N 
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rekening gehouden met huurkosten. Dit terwijl wij deze kosten wel maken. Wij 

stellen daarom voor het budget voor deze uitgaven alsnog te ramen.  

sub totaal   11 N 

        

R1.3 De voorgestelde budgetverhoging blijkt nodig omdat er in voorgaande jaren 

geen rekening was gehouden met de kosten voor een bestaand 

lidmaatschap. 

4 N 

sub totaal   4 N 

        

R1.9 In 2014 zijn de werkzaamheden voor het beheer en onderhoud  van de 

toeristische bewegwijzering bij de onderhoudsdienst ondergebracht. Hierbij zijn 

voor 2015 en verder geen budgetten geregeld. Uit inventarisatie blijkt dat 

hiervoor een bedrag van € 15.000 noodzakelijk is. 

15 N 

 
sub totaal   15 N 
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Economisch domein Doelstelling 1 uitbreiding ondernemingen 

 

 

Baten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R1.1EC. Schagen biedt 

ruimte voor 

ondernemers           

R1.2EC. Fysieke ruimte is 

kwantitatief op 

niveau 772 V 42 V 814 V 385 V 1.199 V 

R1.3EC. Fysieke ruimte is 

kwalitatief op 

niveau 1.325 V   1.325 V 8 V 1.333 V 

R1.4EC. Een meer energie 

neutralere 

gemeente(15)           

R1.5EC. Verbeteren 

samenwerking 

bedrijfsleven 9 V 9 N       

R1.7EC. Verbeteren 

economische 

structuur           

R1.8EC. Verbeteren 

woonklimaat 1.958 V   1.958 V 69 V 2.027 V 

R1.9Ec. Verbeteren 

toeristische 

identiteit 106 V 0 V 107 V 41 N 66 V 

** Totaal 4.171 V 33 V 4.204 V 421 V 4.625 V 
 

 

 

Toelichting Baten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

R1.2 In 2015 zijn er nieuwe contracten afgesloten voor de huursommen van de te 

verhuren stranden. Deze verhoging wordt nu administratief verwerkt 

37 V 

R1.2 Bij het product Economisch beleid werd nog steeds rekening gehouden met 

opbrengsten voor het in rekening brengen van energielasten voor markten. 

Deze worden echter niet apart in rekening gebracht maar maken onderdeel 

uit van de marktopbrengsten. Deze marktopbrengsten verhogen we nu. 

8 V 

R1.2 Op het product Marktgelden werd de afgelopen jaren een bedrag begroot 

voor overige opbrengsten. In de praktijk blijken deze opbrengsten er niet te 

zijn. Daarom stellen wij deze raming op nul te zetten. 

3 N 

sub totaal   42 V 

        

R1.5 Bij het product Economisch beleid hebben wij nog steeds opbrengsten 

geraamd voor het in rekening brengen van energielasten voor markten. Deze 

worden echter niet apart in rekening gebracht maar maken onderdeel uit van 

de marktopbrengsten. Daarom wordt de raming op dit product op nul gezet 

en de marktopbrengsten verhoogd. 

9 N 

sub totaal   9 N 
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Doelstelling 2 

Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar 

 

Resultaat 2.1 De fysieke bereikbaarheid is verbeterd 

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. 

 

De stand van zaken is: 

a. Het vaststellen van het GVVP is verplaatst van maart naar medio 2016. De reden 

hiervoor is dat eerst het Verkeerscirculatieplan Schagen geëvalueerd wordt en dat 

we voor het GVVP, dat immers voor de komende tien jaar een belangrijk toetsings-

kader is, een zorgvuldige consultatie willen uitvoeren bij alle stakeholders. De 

resultaten van de evaluatie en consultatie worden meegenomen in het GVVP.  

 

Het groot onderhoud van de N245 (Westerweg) is afgerond. Vanwege de afname van 

het verkeer is niet gekozen voor de verbreding.  

 

Voor de Ontbrekende Schakel loopt op dit moment de bestemmingsplanprocedure.  Na 

afronding zal er begonnen worden met de technische voorbereiding. De uitvoering zal naar 

verwachting medio 2016 plaatsvinden. 

 

Zowel de N241 als de N248 worden op dit moment heringericht. 

 

Resultaat  2.2 De digitale bereikbaarheid is verbeterd 

Onze planning is: 

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

 

De stand van zaken is: 

1. De fase waarin we de mogelijkheden voor breedbandverbindingen in Schagen hebben 

geïnventariseerd is afgesloten. 

2. We hebben een duidelijk beeld ontwikkeld en kaders opgesteld waarbinnen wij bereid zijn 

met marktpartijen een intentieovereenkomst af te sluiten. 

3. We zijn overgegaan tot het actief uitvragen van marktpartijen die bereid zijn om binnen 

de gestelde kaders een glasvezel breedbandverbinding aan te leggen. 

4. Indien de uitvraag en het vervolgtraject succesvol verlopen start de aanleg mogelijk eind 

dit jaar. 

 

 

Resultaat 2.3 De bereikbaarheid per openbaarvervoer is goed 

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 
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De stand van zaken is: 

a. De komende maanden worden de 11 bushaltes langs de zogenaamde stroomlijnen 

opgewaardeerd. 

b. Samen met Hollands Kroon wordt momenteel ambtelijk onderzocht of door het (deels) 

samengaan van het reguliere openbare vervoer met de vervoer van leerlingen, WMO en 

eventueel de Participatiewet voordelen oplevert in het kader van het in stand houden 

van het openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden voor een betaalbaar budget en het 

bieden van zelfontplooiing voor de mensen in de verschillende hierboven genoemde 

doelgroepen. Ook blijft hierbij de leefbaarheid en de werkgelegenheid in de dunbevolkte 

gebieden daarmee beter in stand. Op het moment dat de adviezen bestuurlijk zijn 

besproken en goedgekeurd kunnen deze met de provincie Noord-Holland besproken 

worden. 
 

Economisch domein Doelstelling 2 bedrijven goed bereikbaar 

 

 

Lasten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R2.1 EC. Verbeteren 

fysieke 

bereikbaarheid 3.707 N 43 N 3.750 N 608 V 3.142 N 

** Totaal 3.707 N 43 N 3.750 N 608 V 3.142 N 
 

 

 

 

Toelichting Lasten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

R2.1 Op 14 mei 2013 is akkoord gegaan met het beleidsplan gladheidsbestrijding. 

Hierin is opgenomen dat  er preventief wordt gestrooid. Hoewel de winter niet  

hevig was, is begin dit jaar toch 19 keer uitgerukt om preventief te strooien. Dit 

heeft tot gevolg dat het budget iets wordt overschreden. Daarnaast zullen wij 

rekening moeten houden met een stukje gladheidsbestrijding voor de 

aankomende periode november en december, hiervoor wordt een bedrag 

geschat van € 25.000,-  

32 N 

R2.1 Het wegenbeheer voor de buitenwegen wordt voornamelijk uitgevoerd door 

het hoogheemraadschap. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag in rekening 

gebracht. Op dit bedrag wordt een inflatiepercentage toegepast van 1,01% 

conform het groeipercentage septembercirculaire gemeentefonds. Met dit 

percentage was in de begroting geen rekening gehouden. 

9 N 

R2.1 Begin dit jaar hebben de afrondende werkzaamheden plaatsgevonden m.b.t. 

de waterbergingen. De kosten ad € 1.525 voor het plaatsen van bankjes 

worden verrekend met nog beschikbare reserve waterberging. 

2 N 

sub totaal   43 N 
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Doelstelling 3 

Vergroten van de kansen voor starters op de arbeidsmarkt 

 

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

Onze planning is: 

a. In 2015 streven we ernaar dat het onderwijs en het bedrijfsleven samen minimaal één 

(pilot)project voorbereiden 

 

De stand van zaken is: 

In samenwerking met het COWWI (werkgeversservicepunt)worden inmiddels diverse 

contacten gelegd met OFS en individuele bedrijven. 

 

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

aangeboden 

Onze planning is: 

a. In 2015 met een actiever stage beleid 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. 

 

De stand van zaken is: 

In het eerste kwartaal 2015 heeft de gemeente Schagen 13 leerlingen/studenten een 

stageplaats aangeboden. Tevens zijn er 2 jongeren met een uitkering  geplaatst op een 

werkervaringsplaats en 2 studenten van de Hogeschool Amsterdam doen een intern 

onderzoek.  Zij doen een onderzoek naar leerstijlvoorkeuren onder de medewerkers van de 

gemeente Schagen. Het onderzoek richt zich specifiek op de vraag of er verschil in 

leerstijlvoorkeur is tussen generaties.    
Met het ROC Den Helder hebben verschillende gemeenten en overige partijen (totaal 12) 

waaronder ook de gemeente Schagen de handen ineen geslagen. Op 1 september 2015 

start de nieuwe opleiding “Consulent Publieke Dienstverlening”. Een brede praktijkgerichte 

opleiding waarbij de leerlingen worden opgeleid tot klantgerichte en communicatief sterke 

publieke professionals die direct van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de moderne 

gemeente van vandaag. De gemeente Schagen biedt  aan 2 studenten een 3 jarige 

stageplek. 

De gemeente Schagen heeft verschillende gesprekken gevoerd met het ROC Schagen 

studierichting Beveiliging/BOA. Gezamenlijk wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor 

de leerlingen van het ROC om stage te lopen bij de gemeente Schagen. Het ROC heeft 

aangegeven dat zij mogelijkheden zien om stagiaires te plaatsen bij de gemeente Schagen 

en dat wordt we samen verder uitgewerkt met de bedoeling die jaarlijks in te vullen. 

Naast deze 2 projecten gericht op stage-, werkervaringsplaatsen en afstudeeropdrachten 

zijn er contacten gelegd met diverse scholen, waaronder met het ROC Schagen, ROC Hoorn 

en Regius college te Schagen.  
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3. Sociaal domein 

 

Doelstelling 1 

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud 

 

Resultaat 1.1 Voor ieder kind is er een passende plek 

 

Onze planning is: 

a. Leerplicht en RMC worden ondergebracht in het RAKC. 

 

De stand van zaken is: 

De uitvoering is gerealiseerd in het COWWI. De beleidsondersteuning Leerplicht en RMC-

coördinatie zijn aanvankelijk ondergebracht bij de gemeente Hollands Kroon. Er vindt 

nader overleg plaats over de positionering van deze functie met de optie die alsnog bij 

het COWWI onder te brengen. 

 

Onze planning is: 

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. 

 

De stand van zaken is: 

Er is een schets gepresenteerd aan de portefeuillehouders Sociaal Domein en 

Economische Zaken voor een integraal overleg- en beleidskader rond 

arbeidsmarktvraagstukken, inclusief onderwijs en werkgevers. Door vanuit de 

verschillende invalshoeken de arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken verwachten we 

verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod te kunnen realiseren, zowel 

vanuit het perspectief van werk naar werk als vanuit school naar werk als vanuit uitkering 

naar werk. 

Het model wordt in het najaar verder uitgewerkt. 

 

Er is overleg met de scholen voor Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal onderwijs en 

Mbo-niveau 1 over begeleiding van school naar werk. Er zijn gesprekken met OFS om te 

bezien  of er vanuit de werkgevers een centraal meldpunt kan komen. Naar verwachting 

wordt het afsprakenkader rond de zomer geconcretiseerd. 

 

Onze planning is: 

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

in regionaal verband een uitvoeringsplan opgesteld.  

 

De stand van zaken is: 

De samenwerkingsverbanden voor het onderwijs hebben aangegeven dat de 

problematiek niet zodanig is dat er een noodzaak bestaat voor het opstellen van een 

uitvoeringsplan in regionaal verband.  Wel komen nu de leerlingen in beeld die nu niet 

naar school gaan, omdat zij in behandeling zijn of bijv. op een zorgboerderij een 
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dagbesteding hebben en beoordeeld kan worden welke leerdoelen zij hebben in het 

kader van het onderwijs. Met de gemeenten wordt structureel overleg gevoerd (OGOO 

op regionaal verband) voor welke leerlingen er gezamenlijke (tijdelijke) inzet nodig is, 

zodat zij niet in het onderwijs uitvallen.  

 

Onze planning is: 

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.  

 

De stand van zaken is: 

Dit onderdeel volgt eind 2015. 

 

Onze planning is: 

e. Uitvoering van het masterplan onderwijshuisvesting. 

 

De stand van zaken is: 

De bouw van de Brede School Burgerburg is gestart en loopt daarmee volgens planning. 

De verwachte oplevering van het gebouw is september 2015. 

De Brede School in Sint Maartensbrug ligt ongeveer 2,5 maand achter op de planning en 

daar zullen de bouwwerkzaamheden naar verwachting in mei beginnen. Zoals het er nu 

naar uitziet is de oplevering in maart 2016. 

Voor de bouw van de Brede School Groeneweg te Schagen wordt momenteel een 

programma van eisen opgesteld. De bouw zal in 2016 aanvangen. 

 

Onze planning is: 

f. Inzet volwasseneneducatie. 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 het ROC is vervallen en de 

gelden gaan naar de arbeidsmarktregio (Alkmaar).  

 

De stand van zaken is: 

In samenwerking met alle gemeenten van de arbeidsmarktregio wordt op dit moment 

het regionale educatieplan  en een samenwerkingsovereenkomst door Alkmaar 

opgesteld. De documenten zijn in een vergevorderd stadium. Aangezien de gemeente 

Alkmaar verantwoordelijk is en het budget ontvangt is er geen besluitvorming door de 

gemeenteraad van Schagen nodig. Wel zal de informatie ter kennisname aan de 

gemeenteraad verstrekt worden. Door het leggen van de financiële verantwoordelijkheid 

naar de gemeente Alkmaar is het contract dat wij hadden met het ROC Kop van Noord-

Holland vervangen. Hierbij is de oorspronkelijke inhoud voor 2015 bewaard  gebleven. Dit 

komt neer op aanbod van het ROC Kop van NH van Nt2 voor niet-inburgeringsplichtigen 

(Nt2 is Nederlandse taal voor buitenlanders) en taal en rekenen voor laaggeletterden, in 

een aantal groepen aangevuld met computervaardigheden. 
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Resultaat 1.2 Jeugdhulp en ondersteuning 

 

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); 

 

De stand van zaken is: 

De medewerkers die deel hebben genomen aan de pilot jeugd- & sociale wijkteams zijn 

in dienst gekomen van gemeente Schagen. Deze medewerkers zijn onderdeel van de 

vier wijkteams, waarbij hun opgedane ervaring in elk wijkteam is geborgd. 

 

Onze planning is: 

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

‘vindplaats is werkplaats’ niet wordt losgelaten; 

 

De stand van zaken is: 

De eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden tussen het onderwijs, de 

Wering en Parlan. Bij deze gesprekken zijn we op zoek naar de mogelijkheden om het 

schoolmaatschappelijk werk op te nemen in het wijkteam. In het uitvoeringsdocument 

“Met kop en schouders” van december 2013 is dit vastgelegd. 

 

Onze planning is: 

c. Vrijwilligerswerk in de pedagogische samenleving stimuleren en ondersteunen van 

vrijwilligerswerk; 

 

De stand van zaken is: 

Onder de wijkteams vindt een masterclass met als thema werken met vrijwilligers plaats 

met de prikkelende titel: ‘Handen thuis’, de professional werkt vrijwilligers het huis uit’. 

Hierbij wordt onder de wijkteamconsulenten de kennis over en het gebruiken van 

vrijwilligers vergroot. In december 2015 wordt een voorstel ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Onze planning is: 

d. De functies van het huidige CJG borgen; 

 

De stand van zaken is: 

Uitvoering wordt gegeven aan het preventieve aanbod opvoed- en 

opgroeiondersteuning door continuering van het Opvoedspreekuur, Home Start, 

cursussen, Video Home training en VoorZorg.  De coördinatiefunctie is ondergebracht in 

de functie van kwaliteitsmedewerker wijkteam. Het verbinden van de preventieve zorg 

en de geïndiceerde zorg in de uitvoering van het wijkteam is een taak van de 

kwaliteitsmedewerker. 
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Onze planning is: 

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; 

 

De stand van zaken is: 

Eind 2014 is het convenant met samenwerkingsafspraken opgesteld tussen huis-, 

jeugdartsen en medisch specialisten. Op basis van dit convenant is in april een 

bijeenkomst geweest voor de artsen, wijkteamconsulenten en sociaal 

wijkverpleegkundigen over de werkprocessen. Daarnaast heeft men afgesproken lokaal 

verbindingen te gaan leggen tussen de artsen, wijkteams en sociaal 

wijkverpleegkundigen. Hierbij wordt aangesloten bij structuren die al bestaan. 

 

Onze planning is: 

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/kindermishandeling. 

 

De stand van zaken is: 

Deze afspraken zijn eind 2014 gemaakt. Op basis van deze gemaakte afspraken heeft: 

- in april het eerste beleidsoverleg gedwongen kader jeugd plaatsgevonden. In dit 

overleg hebben de gecertificeerde instellingen (GI’s), de Raad voor de 

Kinderbescherming en de gemeenten uit de Kop concrete samenwerkingsafspraken 

gemaakt en de eerste resultaten van de Beschermingstafel besproken. 

- Er is een contract gesloten met een dekkend aanbod JeugdzorgPlus waarvan door 

het wijkteam gebruik wordt gemaakt. 

- Het Steunpunt huiselijk geweld en Meldpunt kindermishandeling zijn samen gegaan 

tot het wettelijke verplichte Veilig Thuis. Veilig Thuis wordt vanaf 2015 uitgevoerd door 

de GGD Hollands Noorden. De eerste resultaten van Veilig Thuis zijn met de 

gemeente besproken, waarbij de aandacht uitgaat naar het verhelderen wat doet 

het wijkteam en wat doet Veilig Thuis. 

 

Onze planning is: 

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

Kindermishandeling (AMHK) op schaal Noord Holland Noord. 

 

De stand van zaken is: 

Het Advies-en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling wordt nu landelijk Veilig 

Thuis genoemd. Veilig Thuis wordt uitgevoerd door GGD Hollands Noorden. Daarmee 

wordt Veilig thuis op Noord Holland Noord niveau uitgevoerd. 
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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 

 

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. 

 

De stand van zaken is: 

De sportverenigingen zijn benaderd om mee te doen aan het project “Meedoen 

Noordkop”. Ruim 70 verenigingen hebben zich inmiddels aangemeld. Op dit moment 

wordt aan ruim 200 kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid geboden om tegen 

geringe kosten te kunnen sporten. Het project wordt de komende maanden uitgebreid 

met culturele activiteiten en extra kosten in verband met het volgen van onderwijs. 

 

Onze planning is: 

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.  

 

De stand van zaken is: 

Het Noodhulpfonds Schagen werkt samen met de wijkteams. Hierover zijn werkafspraken 

gemaakt. Voordat het Noodfonds een aanvraag in behandeling neemt, beoordeelt het 

wijkteam of er mogelijk sprake is van een voorliggende voorziening zoals 

Schuldhulpverlening. Door interventie van het wijkteam blijkt een bijdrage uit het 

Noodhulpfonds niet altijd nodig. 

 

Onze planning is: 

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. 

 

De stand van zaken is: 

De gemeente hanteert een Handboek bijzondere bijstand met daarin een opsomming 

van de diverse kostensoorten waarvoor bijzondere bijstand kan worden verstrekt. Voor de 

meest voorkomende kostensoorten wordt een snelbalie ontwikkeld voor een gerichte, 

snelle dienstverlening: aanvragen worden digitaal gedaan en meteen afgehandeld. 

 

Onze planning is: 

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.  
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De stand van zaken is: 

Gewerkt wordt aan de totstandkoming van een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening. 

Hierin worden extra preventieve maatregelen voorgesteld. Ook wordt, meer dan in het 

verleden het geval was, aandacht besteed aan gedragsverandering bij de cliënt. 

Bekeken wordt of vrijwilligers kunnen worden ingezet voor de preventieve taken. 

Het Beleidsplan wordt voor vaststelling aan de Raad voorgelegd op 27 oktober a.s. 

 

Onze planning is: 

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.  

 

 

De stand van zaken is: 

De collectieve zorgverzekering voor minima hebben we vanaf 1 januari 2015 uitgebreid 

met een extra polis voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen tot 

130% van de bijstandsnorm. Hierdoor wordt met een geringe eigen bijdrage een groot 

aantal soorten ziektekosten gedekt, waaronder het verplicht eigen risico van € 375. Alle 

inwoners met een Wmo-voorziening zijn geattendeerd op deze mogelijkheid.  

 

Ontwikkeling Jeugdwet en nieuwe Wmo 

In de Raadsinformatie brief (RIB) ‘Managementinformatie Sociaal Domein’ is 

aangegeven dat de financiële informatie van de nieuwe WMO en de Jeugdwet na het 

tweede kwartaal geleverd kan worden. Dit betekent voor deze Tussenrapportage, dat er 

geen uitspraken gedaan kunnen worden over verhoging of verlaging van de budgetten, 

anders dan de ontwikkeling van de landelijke budgetten. 

In juni ontvangt u een RIB, waarin staat wat er in de tussentijd voor acties uitgevoerd zijn 

om gegevens boven water te krijgen, en een stand van zaken over deze 

managementinformatie. 

 

integratie-uitkering Jeugdwet  en nieuwe Wmo ( nWMO) 

De integratie-uitkering voor de Jeugd en nWMO wijzigt , hierover worden de gemeenten 

in de aanstaande meicirculaire geïnformeerd. Door de onzekerheid van de hoogte van 

de mutaties, zoals deze hierna worden genoemd, zijn deze nog niet in deze 1e rapportage 

verwerkt. 

 

De aanpassing  van de  rijksbijdrage voor de Jeugdwet en de nWMO  is zowel  een 

positieve (m.i.v 2016) als een  negatieve mutatie (m.i.v. 2015). 

Voor de  beide doelgroepen wordt met ingang van 2016 een nieuw objectief 

verdeelmodel ingevoerd, dat een positieve uitwerking heeft op het budget van de 

gemeente Schagen.  

Daarentegen wordt het budget voor  beide doelgroepen ook weer gekort  door minder 

uitgaven van de AWBZ-doelgroep (referentiekader 2014). 
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1. Hogere uitkering Jeugdwet en de nWMO door toepassing van het objectief verdeelmodel 

met ingang van 2016. 

 

Jeugdwet, hogere bijdrage 

De jeugdzorg valt  per 1 januari 2015 onder  het regime van de Jeugdwet. Er is een 

bedrag van circa 3,9 miljard euro op basis van een historische verdeelsleutel over de 

gemeenten verdeeld.  Het streven is om de middelen voor jeugdhulp met behulp van 

objectieve gemeentelijke kenmerken van een gemeente te verdelen. 

De ministeries BZK en VWS  hebben samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau een 

objectief verdeelmodel ontwikkeld.  Hierbij zijn de historische uitgaven van gemeenten 

aan de kenmerken van de gemeente gerelateerd. Met behulp van beschikbare 

maatstaven is een oriëntatie gemaakt van een verdeling van de beschikbare middelen 

dat recht doet aan verschillen in jeugd- en gezinsproblematiek binnen de verschillende 

gemeenten. 

Er is een voorlopige nieuwe verdeling bekend  gemaakt eind 2014. Daaruit blijkt dat de 

gemeente Schagen bruto (voor aftrek van diverse nog te realiseren efficiencykortingen) 

circa € 1,3 miljoen  meer budget voor de uitvoering van de Jeugdwet ontvangt. De 

verhoging van het budget  wordt  geleidelijk tot en met 2018 gerealiseerd. Op dit moment 

is niet duidelijk hoe de werkelijke verdeling er uit ziet. Dat wordt pas in de aanstaande  

meicirculaire 2015 bekend gemaakt.  

 

nWMO hogere bijdrage 

Voor de nWMO is per 2016 ook een objectief verdeelmodel van toepassing. De verdeling 

van het budget is bekend. Volgens de laatst bekende gegevens is het budget voor 2016 

met circa € 315.000 verhoogd. 

 

2.  Korting Jeugdwet  en nWMO met ingang van 2015 

 

Jeugdwet en nWMO, lagere rijksbijdrage in verband met WLZ-indiceerbaren (Wet 

Landurige Zorg) 

 

Eind vorig jaar zijn er afspraken gemaakt dat cliënten die daarvoor in aanmerking komen 

konden kiezen voor het Wlz-overgangsrecht. Dat betekent dat de lasten van zorg niet 

meer voor rekening van de gemeenten komen voor deze doelgroep. De zorg voor Wlz-

indiceerbaren  wordt immers gefinancierd door het  rijk.  

 

De structurele omvang van de verschuiving naar de WLZ en de verdeling tussen  de 

gemeenten wordt uiteindelijke  bepaald op basis van het aantal cliënten dat 

daadwerkelijk kiest voor dit WLZ-overgangsrecht.   

De korting is voorlopig bepaald op € 81.000 voor de gemeente Schagen in 2015 voor de 

Jeugdwet. Deze loopt op tot € 84.000 in 2018. 

Voor de nWMO is deze korting voorlopig bepaald op structureel € 196.000 voor de 

gemeente Schagen. 

 

Wij verwachten de verlaging van de rijksbijdrage te kunnen compenseren met de lagere 

zorgkosten  door de overgang van de WLZ-indiceerbaren. 

 



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Schagen versie200519 23 

 

Jeugdwet  en nWMO , lagere rijksbijdrage door minder uitgaven aan de AWBZ 

doelgroepen (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 

Uit de cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit over 2014 blijkt dat het rijk in dit jaar minder 

geld heeft uitgegeven dan begroot aan AWBZ doelgroepen die vanaf 2015 onder de 

Jeugdwet en de nWMO vallen. Hoewel het nog een onderdeel is van de 

voorjaarsbesluitvorming van het kabinet lijkt het erop dat het ministerie van VWS dit in 

mindering wil brengen op de integratie-uitkeringen van Jeugd en nWMO, reeds met 

ingang van 2015.  

Volgens de laatste informatie bedraagt de korting landelijk 125 miljoen euro ( benadering 

Schagen € 225.000)  in 2015 tot 145 miljoen euro (benadering Schagen € 243.000) in 2018. 

Het is onzeker of deze  korting, dat op een landelijk gemiddelde is berekend, door de 

gemeente Schagen gecompenseerd kan worden met lagere zorgkosten. 

We moeten rekening houden met onzekerheden over de hoogte van de mutaties.   

 

 

Resultaat 1.4 Iedereen participeert naar vermogen 

 

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.  

 

De stand van zaken is: 

Er ligt een voorstel bij de vier gemeenten om per 1 juli 2015 een projectleider aan te 

stellen om het Werkgeversservicepunt concreter te gaan ontwikkelen en aansturen. 

 

Onze planning is: 

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, job-coaching 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. 

 

De stand van zaken is: 

Het bestuur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN (RPA) heeft in 

december 2014, met instemming van alle gemeenten in de regio NHN, besloten dat het 

Werkbedrijf als overlegnetwerk onderdeel uitmaakt van het RPA. 
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Het Werkbedrijf heeft een aantal regio brede kaders gesteld met betrekking tot de 

uitvoering of onderdelen daarvan van Beschut werken, de No-riskpolis1, job coaching en 

loonkostensubsidie. 

 

Ontwikkelingen 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 24 februari 2015 een brief 

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vangnet regeling 2015 

 

Uit deze brief blijkt dat de gemeente in aanmerking komt voor compensatie bij overschrijding 

van de uitkeringslasten van meer dan 7,5% van de Rijksbijdrage. 

Het betreft de bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet, voorheen de Wet 

Werk en Bijstand. 

 

Als de gemeente een overschrijding verwacht dienen in 2015 al een aantal stappen 

ondernomen te worden: 

- Analyse van mogelijke oorzaken en omvang van het verwachtte tekort 

- Informatiebrief aan de Raad en verslag van de opvattingen van de raad 

- Genomen maatregelen om de overschrijding te beperken 

 

Door de nieuwe wetgeving wordt nieuwe instroom verwacht, namelijk van mensen die 

voorheen een Wajong-uitkering of Wsw-dienstverband kregen. Daarnaast dient rekening 

gehouden te worden met een verdubbeling van de Taakstelling Huisvesting Statushouders.  

Tegelijk wordt actief ingezet op de uitstroom naar betaalde arbeid, wat in het afgelopen jaar 

succesvol is gebleken. 

 

In de begroting is rekening gehouden met een overschrijding van € 284.000. Als het aantal 

uitkeringen in 2015 gelijk blijft komt de overschrijding ca. € 31.000 hoger uit. Als het aantal 

uitkeringen met meer dan 60 stijgt komt de overschrijding op meer dan 7,5% en kan een 

beroep gedaan worden op de vangnet regeling 2015. 

 

Wij bereiden een Informatiebrief aan de Raadsvergadering op 15 september 2015 voor. 

Daarin wordt u geïnformeerd met betrekking tot bovenstaande criteria en de maatregelen 

die we willen nemen of al genomen zijn om de overschrijding te beperken. 

 

 

Sociaal domein Doelstelling 1 Voorzien in eigen levensonderhoud 

 

 

Lasten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

SD1.1 Voor ieder kind 

passende plek 8.602 N 50 N 8.652 N 103 V 8.549 N 

                                                           
1
 Compensatie voor loon bij ziekte van een medewerker met arbeidsbeperking die met loonkostensubsidie bij een werkgever in dienst is 



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Schagen versie200519 25 

 

SD1.2 Jeugdhulp en 

ondersteuning       6.666 N 6.666 N 

SD1.3 Ondersteuning 

periode 

levensonderhoud 8.258 N 1.561 N 9.819 N 1.678 V 8.141 N 

SD1.4 Iedereen 

participeert naar 

vermogen 6.583 N 102 N 6.685 N 10.332 V 3.647 V 

** Totaal 23.442 N 1.713 N 25.156 N 5.447 V 19.709 N 
 

 

 

 

Toelichting Lasten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

SD1.1 Doordat er meer leerlingen worden vervoerd dan oorspronkelijk rekening mee 

is gehouden en doordat de tarieven met 2% zijn gestegen is er meer budget 

nodig voor het leerlingenvervoer. 

50 N 

    

sub totaal   50 N 

       

    

SD1.3 De aanpassing is noodzakelijk omdat we een toename verwachten van het 

aantal uitkeringen. Hier staan overigens ook extra rijksbijdragen tegenover 

waardoor deze mutatie geen effect heeft op het begrotingsresultaat 

1.561 N 

    

sub totaal   1.561 N 

       

SD1.4 In de primaire begroting is op verschillende producten foutief rekening 

gehouden met de dekking van de kosten voor het Cowwi. Dit wordt nu 

gecorrigeerd en levert hiermee een nadeel op voor de begroting 2015. 

102 N 

sub totaal   102 N 

 

 
 

Sociaal domein Doelstelling 1 Voorzien eigen levensonderhoud 

 

 

Baten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

SD1.1 Voor ieder kind 

passende plek 263 V   263 V 306 V 569 V 

SD1.2 Jeugdhulp en 

ondersteuning           

SD1.3 Ondersteuning 

periode 

levensonderhoud 5.442 V 1.561 V 7.003 V   7.003 V 

SD143 Iedereen 

participeert naar 

vermogen 281 V   281 V   281 V 
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** Totaal 5.986 V 1.561 V 7.547 V 306 V 7.853 V 
 

 

 

 

 

Toelichting Baten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

SD1.3 De aanpassing is noodzakelijk omdat we een toename verwachten van het 

aantal uitkeringen. Hier staan overigens ook extra rijksbijdragen tegenover 

waardoor deze mutatie geen effect heeft op het begrotingsresultaat 

1.561 V 

sub totaal   1.561 V 
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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 

 

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. 

 

De stand van zaken is: 

In 2015 loopt een aantal  initiatieven die zijn gestart in 2014 nog door.  Meer en meer 

initiatieven zijn afgerond, of zijn in de afrondende fase. Voorbeelden hiervan zijn diverse 

speellocaties waarbij de omwonenden het voortouw hebben genomen tot herinrichting, bij 

voorbeeld de herinrichting van het Roockershuys, waarbij de uitvoering halverwege is. 

Inmiddels zijn er diverse nieuwe initiatieven waarbij Openbaar Gebied (OG) een meer 

faciliterende rol heeft aangenomen. Dit speelt vooral bij Speelvoorzieningen (o.a. 

Eenigenburg) en (adoptie) snippergroen (diverse plekken kern Schagen) 

In het 1e kwartaal van 2015 heeft OG in alle kernen een veldbezoek afgelegd, waarbij naast 

de dorpsraden ook alle inwoners zijn uitgenodigd om hun input te leveren of mee te lopen en 

mee te denken. In april heeft hierover een interne evaluatie plaatsgevonden. In het tweede 

kwartaal van dit jaar zal deze werkwijze ook met de betrokkenen extern worden 

geëvalueerd. De eerste indruk is positief: het naar je eigen werk kijken door de bril van de 

inwoners geeft soms een verhelderende en confronterende kijk op de openbare 

buitenruimte.  

Ook met institutionele partijen bespreken wij steeds vaker welke rol en bijdrage zij kunnen 

hebben in de openbare ruimte. Zo is met het Regiuscollege afgesproken dat zij zelf zorg 

dragen voor het opruimen van het door hun achtergelaten afval in de openbare ruimte. Met 

de Kinderboerderijen worden afspraken gemaakt over overdracht van beheer en 

onderhoud van de gemeente naar al bestaande of nog op te richten stichtingen. Met de 

obs Springschans (Petten) wordt een initiatief over combinatie van schoolplein en 

aangrenzend openbaar groen verder uitgewerkt. 

 

Resultaat 2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot 

 

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. 

 

De stand van zaken is: 

In februari is de uitvoeringsmatrix aan de gezamenlijke raden van de gemeenten Den Helder, 

Texel en Schagen gepresenteerd. 
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Onze planning is: 

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

 

De stand van zaken is: 

Regionaal is er in april een samenwerkingsovereenkomst BOA NHN afgesloten.  

 

Onze planning is: 

- Samenwerken op veiligheidsonderwerpen op regionaal gebied. 

 

De stand van zaken is: 

Via het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid is eind maart een start gemaakt met 

diverse projecten aansluitend aan het regionaal beleidsplan.  

 

Sociaal domein Doelstelling 2 bijdrage inw. leefomgev. 

 

 

Lasten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

2.1SOC Inwoners richten 

eigen leefomgev 

ing in. 1.576 N 10 N 1.586 N 283 N 1.869 N 

2.2SOC Regeldruk 

inwoners 

verminderen 130 N   130 N 30 N 160 N 

2.3SOC Veiligheidsbewust

zijn burgers 

vergroten 3.113 N   3.113 N 187 N 3.300 N 

** Totaal 4.819 N 10 N 4.829 N 500 N 5.329 N 
 

 

Toelichting Lasten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

2.1SOC Bij de jaarwisseling zijn er binnen de gemeente verschillende afvalbakken 

opgeblazen. Doordat dit door vandalisme is veroorzaakt is dit niet verzekerd 

en betekent dit dat de herstelwerkzaamheden ten laste van de algemene 

middelen komen. 

10 N 

sub totaal   10 N 

    

 
 

  



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Schagen versie200519 29 

 

Sociaal domein Doelstelling 2 bijdrage inw. leefomgev. 

 

 

Baten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

2.1SOC Inwoners richten 

eigen leefomgev 

ing in 20 V   20 V   20 V 

2.2SOC Regeldruk 

inwoners 

verminderen 370 V   370 V   370 V 

2.3SOC Veiligheidsbewust

zijn burgers 

vergroten 9 V   9 V 23 V 32 V 

** Totaal 399 V   399 V 23 V 422 V 

 

 

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 

 

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. 

 

De stand van zaken is: 

Op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt van alle basis- en algemene 

voorzieningen.  Een analyse hiervan (behoeften, overlap en leemtes) volgt. Waar nodig vindt 

veldconsultatie plaats. In december wordt u hierover geïnformeerd. 
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Resultaat 3.2 Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, 

dorpshuizen, etc. zijn deels geprivatiseerd 

 

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. 

 

De stand zaken is: 

Het college heeft opdracht gekregen om met de verschillende verenigingen, exploitanten 

en besturen in gesprek te gaan en te onderzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn van 

privatisering. De resultaten van de gesprekken worden meegenomen in de verder uit te 

werken scenario’s. Over het proces is met de fractievoorzitters en de adviesraden van 

gedachten gewisseld. De scenario’s worden uiteindelijk vertaald in de Kadernota die naar 

verwachting in september ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. Uiteindelijke 

implementatie en effectuering van de bezuinigingen vindt plaats in 2016 ev jaren.  

 

Winstwaarschuwing 

Voor de kosten van de duurzame instandhouding – zijnde de investeringskosten voor 

renovatie en/of vervanging – van het maatschappelijk vastgoed is in de begroting (vanuit 

het verleden) geen structureel budget opgenomen. Dit geldt met name voor de 

buitensportaccommodaties en accommodaties in handen van derden, waarvoor de 

gemeente in het verleden renovatie- en/of vervangingsinvesteringen (deels) heeft 

gefinancierd.  

Ervan uitgaande dat het lukt om in goed overleg de verenigingen zelf (gedeeltelijk) 

verantwoordelijk te laten worden voor deze renovatie- en/of vervangingsinvesteringen – pas 

nadat accommodaties in goede staat zijn overgedragen – dan nog is de kans klein dat de 

gemeente de financiële taakstelling realiseert: een daling van 60% van de gemeentelijke 

bijdrage ten opzichte van het 2014 (ambitie MJV 2014-2018). Bij de verdere uitwerking van 

het accommodatiebeleid in de Kadernota komen we hier aan de hand van een financiële 

doorrekening op terug. 
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Sociaal domein Doelstelling 3 Zelfredzame samenleving 

 

 

Lasten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R3.1SOC Deelname jeugd 

sport/buurt vz 

verhoogd 1.186 N   1.186 N 639 V 548 N 

R3.2SOC Privatisering 

dorpshuizen/zwe

mbaden enz. 1.182 N   1.182 N 191 V 991 N 

** Totaal 2.369 N   2.369 N 830 V 1.539 N 
 

 

 

    
 

Baten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R3.1SOC Deelname jeugd 

sport/buurt vz 

verhoogd 1.035 V   1.035 V 4 N 1.031 V 

R3.2SOC Privatisering 

dorpshuizen/zwe

mbaden enz. 134 V   134 V 8 V 142 V 

** Totaal 1.169 V   1.169 V 4 V 1.173 V 

 

 

 

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 

 

Onze planning is: 

a. In 2015 staat de gemeente dichter bij de inwoner 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. 
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De stand van zaken is: 

Op 1 januari zijn 4 wijkteams gestart. Hierin zijn de disciplines van jeugd, Wmo, 

schulddienstverlening, sociale activering vertegenwoordigd. De aanpak is via het 

keukentafelgesprek en er wordt naar het hele gezin en zijn sociale netwerk en wat 

iemand zelf kan gekeken. Er is ingezet om de sociale kaart per wijk in beeld te brengen 

en een verbinding te leggen met de kern- en ketenpartners. Hierdoor wordt de 

benodigde samenwerking in de wijken en kernen geborgd.  

 

Onze planning is: 

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. 

 

De stand van zaken is: 

Het eerste doel van het platform was het intensiveren van de samenwerking tussen de 

verschillende partijen en een inventarisatie van de blinde vlekken en tijden. Daarnaast is 

er een inventarisatie gedaan naar de behoefte aan een voorziening zoals de 60+ bus in 

de voormalige gemeente Harenkarspel (hier blijkt geen behoefte aan). Ook is contact 

gezocht met Woonzorgroep Samen voor een samenwerking in mens en materieel. Al 

deze acties zorgen voor een netwerk aan vervoersmogelijkheden waarmee de inwoner 

van Schagen zich kan laten vervoeren. Om dit netwerk onder de aandacht te brengen 

zal er een gezamenlijk communicatieplan worden opgesteld. 

 

Onze planning is: 

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. 

 

De stand van zaken is: 

In februari is het voorstel voor hervorming van de huishoudelijke hulp vastgesteld. De uitrol 

van dit voorstel is op dit moment in voorbereiding. 

Beschermd wonen wordt in 2015 nog uitgevoerd door centrumgemeente Den Helder. 

Vanaf 2016 zijn alle gemeenten hier zelf verantwoordelijk voor. Na de zomer wordt 

duidelijk of dit in 2016 op dezelfde wijze blijft voortgezet. 

Voor de taken van de Wmo die de gemeente vanaf 2015 uitvoert, is in eerste instantie 

alle bestaande zorg overgenomen van bestaande cliënten. Deze cliënten vallen onder 

het zgn. overgangsrecht. Bij afloop van de indicatie is in het eerste kwartaal op basis van 

een lichte beoordeling gekozen voor verlenging zonder een uitgebreid gesprek en waar 

nodig is het keukentafelgesprek ingezet. 

Uiteraard kwamen er ook nieuwe aanvragen binnen. De wijkteams hebben deze 

aanvragen volgens de nieuwe normen (gekanteld, met inzet van eigen kracht) 

behandeld en de gevraagde zorg wordt aangeboden door aanbieders waarmee de 

gemeente in november 2014 contracten heeft afgesloten.  

 



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 
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Resultaat 4.2 De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl  

 

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. 
 

De stand zaken is: 

Onze JOGG regisseur zet JOGG, als onderdeel van ons uitvoeringsplan gezondheid, in onze 

Schager samenleving. Dit doet zij door vele partijen te betrekken zoals scholen, 

kinderdagverblijven, (zorg)professionals, maar ook bedrijven om vorm te geven aan de 

publiek private samenwerking. De volgende acties zijn uitgezet: 

- Voeding en/of beweging op scholen en kinderdagverblijven 

- Drink Water campagne op kinderdagverblijven 

- Gezonde Schoolkantine 

We krijgen steeds meer partners om samen te werken aan de gezonde leefomgeving en de 

gezonde leefstijl. Het is belangrijk dat niet alleen wij als gemeente, maar iedereen hiermee 

aan de slag gaat.  

De inzet binnen het project In control of alcohol en drugs gaat onverminderd voort, ook in 

samenwerking met professionals en horeca om een aanpak te bedenken gericht op drugs, in 

anticipatie op de regionale aanpak op dit onderwerp. Een uitvloeisel hiervan is dat we met 

ouders in gesprek gaan hoe we hen het beste kunnen bereiken. Daarnaast zullen we 

jongeren gaan betrekken en vragen we in de media aandacht voor dit probleem.  



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 
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Sociaal domein Doelstelling 4 Inw.zorgen voor zichzelf 

 

 

Lasten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R4.1SOC Aanbod 

informele zorg 

voldoet aan 

vraag 10.249 N   10.249 N 6.076 N 16.325 N 

R4.2SOC Inw. kiezen voor 

gezonde leefstijl 2.847 N   2.847 N 829 V 2.019 N 

** Totaal 13.096 N   13.096 N 5.247 N 18.344 N 
 

 

 

 

    

Baten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R4.1SOC Aanbod 

informele zorg 

voldoet aan 

vraag 645 V   645 V 530 V 1.175 V 

R4.2SOC Inw. kiezen voor 

gezonde leefstijl 458 V   458 V   458 V 

** Totaal 1.104 V   1.104 V 530 V 1.634 V 
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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 

 

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. 

 

De stand van zaken is: 

Met de Stichting West-Friese Folklore, de Harddraverij en Paasvee zijn afspraken gemaakt 

over de personele inzet van de gemeente. Het betreft hier inzet om de veiligheid en 

openbare orde te garanderen. 

 

Resultaat 5.2 Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend 

 

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. 

 

De stand van zaken is: 

Met de Stichting Kunstplein Schagen2 is afgesproken dat hun activiteit met ingang van 2015, 

conform de “Meerjarenvisie 2014-2018, zelfvoorzienend is.  Ook met de Stichting Muziektuin 

Schagen zijn hierover afspraken gemaakt.   

In het verlengde hiervan heeft de Stichting Markt 18 de organisatie van de 1e Schager 

Uitmarkt op zich genomen. Tijdens dit gratis (openlucht)festival presenteren de Schager 

culturele instellingen hun programma voor het seizoen 2015-2016.Hetzelfde geldt voor de 

Rising Band Contest, die in het leven is geroepen om beginnende talentvolle bands een kans 

te geven zich te laten zien op een podium. 

 

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

 

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. 

 

                                                           
2
 Een jaarlijks evenement in de Muziektuin waar kunstenaars de mogelijkheid krijgen zich te presenteren. 
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De stand van zaken is: 

De leerlingen van het basis en voortgezet bezoeken de verschillende musea in de gemeente 

in het kader van de cultuureducatie. Dit zijn de volgende musea: Museum Eenigenburg, de 

oorlogsmusea Slag aan de Somme 1914-1918 en het Regionaal museum ’40-’45 in Schagen, 

Museumboerderij Tante Jaantje in Callantsoog, en Boerderij- en rijtuigenmuseum Vreeburg te 

Schagen. 

Tevens stimuleren de erfgoedprojecten van ‘Scagha tot Schagen’, 'Stad om op te eten',  

‘Kobus Kool ‘, ‘Van Sipe tot Zijpe’ en  'Sporen naar Schagen' de samenwerking tussen het 

onderwijs en culturele verenigingen en bevordert de deelname aan het kunst en cultuur.  

De Talentenvloer ontwikkelt zich steeds meer tot een culturele ontmoetingsplaats, waar 

activiteiten worden georganiseerd door de in Markt 18 gehuisveste instellingen. 

Door uitvoering te geven aan de motie Popbeleid wordt jong talent gestimuleerd. De Rising 

Band Contest is in het leven geroepen om beginnende talentvolle bands een kans te geven 

zich te laten zien op een podium 

 
    

Sociaal domein Doelstelling 5 Instandhouding culturele activiteiten 

 

 

Lasten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R5.1SOC Evenementen 

uitgevoerd door 

burger zelf 51 N   51 N 0 V 51 N 

R5.2SOC Voorzieningen zijn 

zelfvoorzienend 1.517 N   1.517 N 42 V 1.475 N 

R5.3SOC Deeln.jeugd cult. 

evenementen 

vergroten 317 N   317 N 0 V 317 N 

** Totaal 1.886 N   1.886 N 42 V 1.843 N 
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Baten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R5.1SOC Evenementen 

uitgevoerd door 

burger zelf 97 V 20 N 77 V   77 V 

R5.2SOC Voorzieningen zijn 

zelfvoorzienend 90 V   90 V 135 V 225 V 

R5.3SOC Deeln.jeugd cult. 

evenementen 

vergroten 369 V   369 V   369 V 

** Totaal 556 V 20 N 536 V 135 V 671 V 
 

 

 

 

 

 

Toelichting Baten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

R5.1SOC In het collegevoorstel van 10 maart 2015 over de kermis kern schagen is 

aangegeven dat in het kader van kwaliteit en veiligheid er minder grote 

attracties geplaatst kunnen worden op de Markt. Dit resulteert in lagere 

inschrijvingen van individuele kermisexploitanten en daardoor ook een lagere 

pachtsom van € 20.000. 

20 N 

sub totaal   20 N 
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4. 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 

 

Onze planning is: 

a) In 2015 een generiek zaaksysteem en klantcontactsysteem inrichten en operationeel in 

gebruik nemen 

 

De stand van zaken is: 

Uit de rapportages van Waarstaatjegemeente en bewijs van goede dienst blijkt dat het 

beheer van de informatie op de website (contentbeheer) verbeterd moet worden. De 

huidige afspraken worden aangescherpt. 

 

Voor de ontwikkeling van de dienstverlening is  een overkoepelend programmaplan in 

ontwikkeling.  Belangrijke eerste stap is dat er een nieuwe visie op dienstverlening wordt 

opgesteld als opvolger van het in 2012 opgestelde dienstverleningsconcept. Deze visie is in 

het 4e kwartaal gereed. 

 

Overige onderwerpen van het programmaplan zijn: 

 Elektronisch Loket: Ontwikkelen vraaggerichte website, verbeteren digitale 

formulieren, persoonlijke internet pagina, digitaal bedrijvenloket (inloggen met e-

herkenning) , aansluiting mijn.overheid.nl 

 Klantinformatiesysteem waardoor klanten adequater te woord gestaan worden; 

 Statusinformatie van de aanvraag beschikbaar stellen aan de klant. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van zaaksgewijs en procesgericht werken . 

 Contentbeheer: ontwikkelen nieuwe opzet voor het beheer van de informatie op de 

website 

 

Dit zijn de onderdelen waar we de komende 3 jaar mee aan de gang gaan. 
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Resultaat 1.2 Het aantal regels voor inwoners en bedrijven is verminderd  

 

Onze planning is: 

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

of ontdaan van onnodige indieningsvereisten. 

 

De stand van zaken is: 

Er is een begin gemaakt maakt het dereguleren van de APV. Zeven beleidsnota’s op APV-

gebied zijn komen te vervallen.  

Per 10 april 2015 is de meerjarige evenementenvergunning geïntroduceerd: voor reguliere 

evenementen hoeft nog maar één keer in de vijf jaar een vergunning te worden 

aangevraagd (voorheen moest dat elk jaar). Het gaat hierbij om ca. zestig evenementen. 

De regeling geldt niet voor grote, risicovolle evenementen. 

Er is een plan van aanpak opgesteld voor het verdere dereguleringstraject. Daarbij is een 

koppeling gemaakt met het traject van optimaliseren van processen/dienstverlening.  

 

Resultaat 1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen 

(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.  

 

De stand van zaken is: 

Er is een model ontwikkeld voor  de verdere uitrol burger en overheidsparticipatie genaamd: 

‘Uitrol burger- en overheidsparticipatie ‘inwoner aan zet’’ met daarin een verdere uitwerking 

van de hierboven geformaliseerde activiteiten om burger- en overheidsparticipatie verder 

vorm te geven in 2015. Deze uitrol wordt gedeeld met de werkgroep van de raad die zich 

buigt over het vraagstuk ‘de veranderende rol van de raad in de samenleving’. 

Gedurende het eerste kwartaal 2015 zijn de inwoners gevraagd te participeren rondom een 

aantal vraagstukken zoals de kermis, de nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening en het 

nieuwe Welstandsbeleid.  Initiatieven rondom speelterreinen hebben we gefaciliteerd.   

 

De evaluatie van nieuwe samenwerkingsafspraken met de dorpsraden staat gepland voor 2 

juni 2015. Ook de veldbezoeken vanuit Openbaar Gebied zijn dan onderwerp van gesprek. 
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Burger en bestuur Doelstelling 1 Dienstverlening 

 

 

Lasten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R1.1BB Dienstverleningen 

worden 

gewaardeerd 428 N   428 N 722 N 1.149 N 

R1.2BB Verminderen 

regels inwoners/ 

bedrijven 285 N 119 N 404 N 2 V 403 N 

** Totaal 713 N 119 N 832 N 720 N 1.552 N 
 

 

 

 

Toelichting Lasten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

R1.2BB Eind december heeft het college ingestemd met het voorstel over 

permanente bewoning recreatieparken. In dit voorstel is opgenomen dat er 

mogelijkheden zijn om gedoogbeschikkingen in behandeling te nemen. De 

inschatting is dat er 600 aanvragen voor gedoogbeschikkingen dit jaar 

worden ingediend. Dit levert een bedrag op van € 186.210,- (600 x € 310,35) 

aan leges en voor het behandelen van de aanvragen en bezwaarprocedure 

wordt een bureau ingeschakeld die de gedoogbeschikkingen beoordeeld. 

Per beschikking wordt hiervoor een bedrag van € 198,41 in rekening gesteld. In 

totaal komen de kosten op € 119.046. Per saldo zal een bedrag van € 69.954,- 

toegevoegd worden aan de algemene middelen. 

119 N 

sub totaal   119 N 
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Burger en bestuur Doelstelling 1 Dienstverlening 

 

 

Baten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R1.1BB Dienstverleningen 

worden 

gewaardeerd           

R1.2BB Verminderen 

regels inwoners/ 

bedrijven 267 V 186 V 453 V   453 V 

** Totaal 267 V 186 V 453 V   453 V 
 

 

 

 

Toelichting Baten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

R1.2BB Eind december heeft het college ingestemd met het voorstel over 

permanente bewoning recreatieparken. In dit voorstel is opgenomen dat er 

mogelijkheden zijn om gedoogbeschikkingen in behandeling te nemen. De 

inschatting is dat er 600 aanvragen voor gedoogbeschikkingen dit jaar 

worden ingediend. Dit levert een bedrag op van € 186.210,- (600 x € 310,35) 

aan leges en voor het behandelen van de aanvragen en bezwaarprocedure 

wordt een bureau ingeschakeld die de gedoogbeschikkingen beoordeeld. 

Per beschikking wordt hiervoor een bedrag van € 198,41 in rekening gesteld. In 

totaal komen de kosten op € 119.046. Per saldo zal een bedrag van € 69.954,- 

toegevoegd worden aan de algemene middelen. 

186 V 

sub totaal   186 V 
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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 € 1,5 miljoen oplevert. 

 

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. 

 

De stand van zaken is: 

In het dekkingsplan begroting 2015 is een extra opbrengst aan precario opgenomen. De 

verordening is hiertoe aangepast en de overeenkomsten die dit belemmerden zijn 

opgezegd. Met Liander (de netbeheerder) is afgesproken, dat wij een digitaal bestand 

aanleveren met het gemeentelijk bezit dat voor de openbare dienst is bestemd. Over het 

format bestaat inmiddels overeenstemming. De test met een klein gedeelte van de 

gemeente is door Liander akkoord bevonden. Wij streven er naar om in het vierde kwartaal 

het bestand gereed te hebben. Dan moet Liander nog aangeven hoeveel kabels daarin 

liggen. Vervolgens kan dan de aanslag worden opgelegd. Dit mag tot drie jaar na het 

ontstaan van de belastingplicht. Wij hopen de aanslag bij voorkeur in het vierde kwartaal 

2015 op te leggen maar uiterlijk in het eerste kwartaal 2016. 

 

In deze rapportage is een overzicht opgenomen over de stand van de gerealiseerde 

taakstelling. In dit overzicht is ook opgenomen hoeveel meer opbrengsten zijn gerealiseerd. 

 

 

Resultaat 2.2 Op investeringen in maatschappelijk nut wordt niet meer meerjarig 

afgeschreven 

 

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.  

 

De stand van zaken is: 

In het dekkingsplan, opgenomen in de begroting 2015, is voor het jaar 2015 een bedrag van 

375.000 euro opgenomen. Dit bedrag wordt vrijgemaakt door het afboeken van oude 

investeringen maatschappelijk nut. Er is nu inzichtelijke gemaakt welke investeringen voor 

correctie in aanmerking komen. De daadwerkelijke afboeking heeft nog niet 

plaatsgevonden. Dit zal op korte termijn gebeurden en bij de volgende rapportage 

gerealiseerd zijn.  

In het dekkingsplan staat ook dat € 5 miljoen wordt vrijgemaakt door verkoop van 

zogenaamd “tafelzilver”. In het derde kwartaal komen we met een overzicht van mogelijk te 
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verkopen gronden, een indicatie van de opbrengst en een mogelijke planning. Dan wordt 

duidelijk of de geschatte opbrengst reëel is. 

 

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

 

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. 

 

De stand van zaken is: 

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

 

Resultaat 2.4 Leges zijn kostendekkend en acceptabel 

 

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. 

 

De stand van zaken is: 

De inzet is er op gericht om aan het einde van het jaar, gelijktijdig met het aanbieden van de 

legesverordening, een overzicht per titel van de legesverordening te verstrekken van de 

mate van kostendekkendheid. 
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Burger en bestuur Doelstelling 2 Begroting op orde in 2018 

 

 

Lasten              

       Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R2.1BB Dekking tekort 1.297 N   1.297 N 2 V 1.294 N 

R2.2BB Invest. maatsch.nut 

wordt niet afgeschr. 16.710 N 250 N 16.960 N 713 V 16.247 N 

R2.3BB Reserve/weerstandv 

in balans met risico 14.805 N 319 N 15.123 N 5.267 N 20.391 N 

R2.4BB Leges zijn 

kostendekkend en 

acceptabel 5.240 N 278 N 5.517 N 35 N 5.552 N 

** Totaal 38.051 N 847 N 38.897 N 4.587 N 43.484 N 
 

 

 

 

Toelichting Lasten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

R2.2BB Op basis van de bestuursovereenkomst regionaal wandelnetwerk wordt een 

deel van de beschikbare budgetten overgeheveld naar de reserve wegen ter 

dekking van meerjarige onderhoudslasten voor de aangelegde en de nog 

aan te leggen wandelpaden. 

50 N 

R2.2BB Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Schagen wordt 

een voorbereidingskrediet gevraagd om dit mogelijk te kunnen maken. Een 

gedeelte van de kosten wordt gecompenseerd door een subsidie van de 

Provincie. Het overige deel komt ten lasten van de reserve maatschappelijk 

nut en kan op termijn weer aan deze reserve worden toegevoegd indien de 

aanleg daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

200 N 

sub totaal   250 N 

        

R2.3BB Op basis van de bestuursovereenkomst regionaal wandelnetwerk wordt een 

deel van de beschikbare budgetten overgeheveld naar de reserve wegen ter 

dekking van meerjarige onderhoudslasten voor de aangelegde en de nog 

aan te leggen wandelpaden. 

24 N 

R2.3BB Op basis van de bestuursovereenkomst regionaal wandelnetwerk wordt een 

deel van de beschikbare budgetten overgeheveld naar de reserve wegen ter 

dekking van meerjarige onderhoudslasten voor de aangelegde en de nog 

aan te leggen wandelpaden. 

34 N 

R2.3BB Op basis van de bestuursovereenkomst regionaal wandelnetwerk wordt eeen 

deel van de beschikbare budgetten overgeheveld naar de reserve wegen ter 

dekking van meerjarige onderhoudslasten voor de aangelegde en de nog 

aan te leggen wandelpaden. 

17 N 

R2.3BB In 2015 is de Werf aan de Cornelis de Vriesweg te Dirkshorn verkocht. Het saldo 

van de verkoopopbrengst wordt aangemerkt als verkoop tafelzilver en wordt 

op basis van de meerjarige taakstellingen toegevoegd aan de algemene 

reserve. 

128 N 

R2.3BB In 2015 is de Werf aan de Cornelis de Vriesweg te Dirkshorn verkocht. Het saldo 

van de verkoopopbrengst wordt aangemerkt als verkoop tafelzilver en wordt 

op basis van de meerjarige taakstellingen toegevoegd aan de algemene 

122 N 
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reserve. 

R2.3BB De stelpost voor kapitaallasten welke is opgenomen in de begroting is in het 

dekkingsplan al voor een deel afgeboekt. Het laatste deel van deze stelpost 

kan ook worden afgeboekt omdat deze investeringen nog niet of niet volledig 

zijn gerealiseerd. 

6 V 

sub totaal   319 N 

        

R2.4BB Met ingang van 1 januari 2015 wordt er afvalstoffenbelasting geheven over de 

aangeleverde hoeveelheid restafval. Deze belasting bedraagt € 13,- per ton. 

Voor de gemeente Schagen betekent dit een extra bijdrage van € 143.780. 

Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd aan de hand van de 

consumentenprijsindex (CPI). Dit levert een extra bijdrage op van € 134.087. 

De extra bijdrage worden deels opgevangen door de afrekening uit de 

bestaande DVO en de belasting zal zich moeten terugverdienen door de 

besparingen op het omgekeerd inzamelen. Omdat dit zich nog zal moeten 

bewijzen, wordt een deel van de kosten € 80.000 onttrokken van de reserve 

afvalstoffenheffing. 

278 N 

sub totaal   278 N 
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Burger en bestuur Doelstelling 2 Begroting op orde in 2018 

 

 

Baten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R2.1BB Dekking tekort 11.094 V   11.094 V 958 V 12.052 V 

R2.2BB Invest. 

maatsch.nut 

wordt niet 

afgeschr. 10.146 V   10.146 V 144 N 10.002 V 

R2.3BB Reserve/weersta

ndv in balans met 

risico 56.102 V 692 V 56.794 V 4.247 V 61.041 V 

R2.4BB Leges zijn 

kostendekkend 

en acceptabel 9.884 V 198 V 10.082 V 60 V 10.142 V 

** Totaal 87.227 V 890 V 88.116 V 5.121 V 93.237 V 
 

 

 

 

Toelichting Baten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

R2.3BB Met ingang van 1 januari 2015 wordt er afvalstoffenbelasting geheven over de 

aangeleverde hoeveelheid restafval. Deze belasting bedraagt € 13,- per ton. 

Voor de gemeente Schagen betekent dit een extra bijdrage van € 143.780. 

Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd aan de hand van de 

consumentenprijsindex (CPI). Dit levert een extra bijdrage op van € 134.087. 

De extra bijdrage worden deels opgevangen door de afrekening uit de 

bestaande DVO en de belasting zal zich moeten terugverdienen door de 

besparingen op het omgekeerd inzamelen. Omdat dit zich nog zal moeten 

bewijzen, wordt een deel van de kosten € 80.000 onttrokken van de reserve 

afvalstoffenheffing. 

80 V 

R2.3BB Begin dit jaar hebben de afrondende werkzaamheden plaatsgevonden m.b.t. 

de waterbergingen. De kosten ad € 1.525 voor het plaatsen van bankjes 

worden verrekend met nog beschikbare reserve waterberging. 

2 V 

R2.3BB Op basis van de bestuursovereenkomst regionaal wandelnetwerk wordt een 

deel van de beschikbare budgetten overgeheveld naar de reserve wegen ter 

dekking van meerjarige onderhoudslasten voor de aangelegde en de nog 

aan te leggen wandelpaden. 

74 V 

R2.3BB Op basis van de bestuursovereenkomst regionaal wandelnetwerk wordt een 

deel van de beschikbare budgetten overgeheveld naar de reserve wegen ter 

dekking van meerjarige onderhoudslasten voor de aangelegde en de nog 

aan te leggen wandelpaden. 

50 V 

R2.3BB Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Schagen wordt 

een voorbereidingskrediet gevraagd om dit mogelijk te kunnen maken. Een 

gedeelte van de kosten wordt gecompenseerd door een subsidie van de 

Provincie. Het overige deel komt ten lasten van de reserve maatschappelijk 

nut en kan op termijn weer aan deze reserve worden toegevoegd indien de 

aanleg daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

200 V 

R2.3BB In 2015 is de Werf aan de Cornelis de Vriesweg te Dirkshorn verkocht. Het saldo 250 V 
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van de verkoopopbrengst wordt aangemerkt als verkoop tafelzilver en wordt 

op basis van de meerjarige taakstellingen toegevoegd aan de algemene 

reserve. 

R2.3BB Het deel voor rekening van Schagen voor de uitbreiding van de uitstroomunit 

wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal domein. 

36 V 

sub totaal   692 V 

        

R2.4BB Met ingang van 1 januari 2015 wordt er afvalstoffenbelasting geheven over de 

aangeleverde hoeveelheid restafval. Deze belasting bedraagt € 13,- per ton. 

Voor de gemeente Schagen betekent dit een extra bijdrage van € 143.780. 

Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd aan de hand van de 

consumentenprijsindex (CPI). Dit levert een extra bijdrage op van € 134.087. 

De extra bijdrage worden deels opgevangen door de afrekening uit de 

bestaande DVO en de belasting zal zich moeten terugverdienen door de 

besparingen op het omgekeerd inzamelen. Omdat dit zich nog zal moeten 

bewijzen, wordt een deel van de kosten € 80.000 onttrokken van de reserve 

afvalstoffenheffing. 

198 V 

sub totaal   198 V 

    

 

Doelstelling 3 

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

 

Resultaat 3.1 De organisatie is duurzaam in control 

 

Onze planning is: 

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

en control-functie 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 control-cyclus. 

 

De stand van zaken is: 

Aan de hand van resultaat- en ontwikkelgesprekken worden medewerkers gestuurd op het 

bereiken  van resultaten voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Daarin worden 

tevens organisatie-brede kernwaarden in het kader van houding en gedrag(betrouwbaar en 

aanspreekbaar zijn) als de functie-specifieke competenties (vaardigheden en 

vakbekwaamheid) meegenomen bij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. 

 

Met het programmaplan “Bewegen naar de klant” zijn de projecten procesoptimalisatie, 

klantgericht werken, in beweging en strategische personeelsplanning in het voorjaar van start 

gegaan, die elk voor zich en in de onderlinge samenhang hun bijdrage leveren aan dit 

resultaat.      

 

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

 

Onze planning is: 

De bezuinigingstaakstelling op de apparaats- en organisatiekosten, opgenomen in de 

begroting 2015, is bepaald op 0,92 miljoen. Vanuit het dekkingsplan, opgenomen in de 

begroting 2015, komt daar nog een bedrag van 0,6 miljoen bij. Hierdoor komt de totale 

taakstelling voor 2018 uit op €1,52 miljoen. (= inclusief de taakstelling van € 50.000 voor de 

raad). 
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De stand van zaken 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. 

 

In de raadsvergadering van maart 2015 heeft de raad besloten om de organisatie te 

huisvesten op twee locaties. Voorbereidingen worden gestart waarna de verwachting is dat 

de huisvesting in 2017 gerealiseerd is.  Dit geeft een besparing op de huisvestingslasten van  

€ 186.000. Deze besparing wordt op de taakstelling van 1,52 miljoen afgeboekt. 

 

In de raadsvergadering van 30 juni 2015 komt het voorstel “Bewegen naar de klant” aan de 

orde. Dit traject maakt dat de taakstelling van € 1,52 miljoen realiseerbaar is in 2018. Het 

einddoel staat wat ons betreft vast maar voor de tussentijdse fasering maken we een 

voorbehoud. 

 

Onze planning is: 

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.   

 

De stand van zaken is: 

Voor een toelichting en voortgang op de lean trajecten zie resultaat 3.3. 

 

 

Resultaat 3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief 

 

Onze planning is: 

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

 

De stand van zaken is: 

In de raadsvergadering van 30 juni 2015 komt ook het programmaplan “Bewegen naar de 

klant” aan de orde. Eén van de projecten binnen dit plan is het optimaliseren van de 

werkprocessen. Dit doen we vanuit de focus op de klant. Hiermee zorgen we ook voor een 

efficiënte en effectieve werkwijze binnen de organisatie. In die zin draagt dit programma bij 

aan het realiseren van resultaat 3.3.  

 

Een bezuiniging van 1,5 miljoen euro op de apparaatskosten in 2018 is één van de (harde) 

resultaten van het lean maken van de processen. Dit betekent dat het bezuinigen op de 

kosten van het proces onderdeel zal worden van de opdracht aan verbeterteams binnen de 

organisatie. 

 

Als processen slimmer worden ingericht is er minder capaciteit nodig voor de uitvoering. De 

vrijkomende capaciteit gebruiken we om het natuurlijk verloop, dat bijvoorbeeld ontstaat 



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Schagen versie200519 49 

 

door pensionering, op te vangen. Hierdoor kunnen we uiteindelijk met minder personeel 

dezelfde hoeveelheid taken uitvoeren. Efficiënter werken betekent in dit geval dus ook 

goedkoper!  

 

We zijn inmiddels gestart met de eerste processen binnen de keten Vergunningverlening, 

toezicht en handhaving en de keten Individuele sociale voorzieningen. Via de tussentijdse 

rapportages houden we u op de hoogte van de voortgang en de resultaten van de 

procesoptimalisatie en het programma “Bewegen naar de klant”.  

Burger en bestuur Doelstelling 3 Organisatie in balans 

 

 

Lasten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R3.1BB De organisatie is 

duurzaam in 

control 1.015 N   1.015 N 2 V 1.013 N 

R3.2BB Bezuiniging 

apparaatskst 0,85 

miljoen 24.755 N 167 N 24.922 N 4.948 N 29.870 N 

R3.3BB Organisatie werkt 

efficiënt en 

effectief 2.145 N 1 V 2.144 N 630 N 2.774 N 

** Totaal 27.914 N 166 N 28.081 N 5.576 N 33.657 N 
 

 

 

 

Toelichting Lasten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

R3.2BB In 2015 zijn er nieuwe contracten afgesloten voor de huursommen van de te 

verhuren stranden. Deze verhoging wordt nu administratief verwerkt 

37 N 

R3.2BB Bij de 3e rapportage 2014 was de post diverse belastingen bij geraamd als 

gevolg van  stijgingen. O.a. waterschapslasten 2014 + 10%, OZB 2015 + 1,5%, 

waterschapslasten 2015 + 1,5%. Deze wijzigingen zijn nog niet in het budget 

van 2015 verwerkt. 

62 N 

R3.2BB De aanleiding voor de Uitstroomunit is dat het Sociaal domein momenteel 

sterk aan het veranderen is. De politiek zet in op een participatie samenleving 

en het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers. Daarnaast heeft de 

overheid te maken met steeds schaarsere middelen en een toename van het 

aantal burgers dat gebruik maakt van sociale voorzieningen. Dit leidt tot 

bezuinigingen en stimuleert het aangaan van publiek-private initiatieven en 

samenwerkingen om antwoord te geven op maatschappelijke vraagstukken 

en het ontsluiten van werkgelegenheid voor de doelgroep. In 2014 is de 

nieuwe werkwijze genaamd "Uitstroomunit" van start gegaan. Het resultaat 

over 2014 is dat er € 898,982,- minder aan uitkeringen is betaald dan bij de 

oude werkwijze. De uitstroom naar werk is in 2014 met 4% toegenomen. 

Daarnaast is het aantal zogenaamde draaideur cliënten met 7% afgenomen. 

Om de huidige werkwijze voort te zetten en verder te optimaliseren is de 

toegestane formatie ontoereikend. Er is 2,56 fte extra nodig. 

68 N 
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sub totaal   167 N 

        

R3.3BB De kosten voor raadplegingen bij de Kamer van Koophandel worden sinds 

2014 door het Rijk betaald. Dit budget kan structureel worden af geraamd. 

1 V 

sub totaal   1 V 
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Burger en bestuur Doelstelling 3 Organisatie in balans 

 

 

Baten            
         Alle bedragen in duizendtallen 

resultaat omschrijving Begroting 

2015 

 wijziging  na wijziging  technische 

wijziging 

 na 

technische 

wijziging 

 

     

 

                

R3.1BB De organisatie is 

duurzaam in 

control           

R3.2BB Bezuiniging 

apparaatskst 0,85 

miljoen 18.614 V 32 V 18.647 V 2.909 V 21.556 V 

R3.3BB Organisatie werkt 

efficiënt en 

effectief 722 V   722 V 196 V 918 V 

** Totaal 19.336 V 32 V 19.369 V 3.105 V 22.474 V 
 

 

 

 

Toelichting Baten 
 

Omschrijving mutatie 

 

 

Bedrag 

 

V/N 

 

R3.2BB Het deel van de uitbreiding van de uitstroomunit voor rekening van Hollands 

Kroon wordt gedekt door een hogere bijdrage. 

32 V 

sub totaal   32 V 
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5. Resumé van alle domeinen 

            
         Alle bedragen in duizendtallen 

Totaal economisch domein 
 Omschrijving 

Begroting 2015  

Wijziging 

2015  

Na wijziging 

2015  

Technische 

wijziging 2015  

Na 

technische 

wijziging 

2015  

            

E Lasten  8.485 N 73 N 8.558 N 666 V 7.891 N 

E Baten 4.732 V 33 V 4.765 V 421 V 5.185 V 

E Saldo 3.753 N 40 N 3.793 N 1.087 V 2.706 N 

            

            

Totaal sociaal domein 
 Omschrijving 

Begroting 2015  

Wijziging 

2015  

Na wijziging 

2015  

Technische 

wijziging 2015  

Na 

technische 

wijziging 

2015  

            

S Lasten  45.612 N 1.723 N 47.336 N 572 V 46.764 N 

S Baten 9.214 V 1.541 V 10.755 V 998 V 11.753 V 

S Saldo 36.399 N 182 N 36.581 N 1.570 V 35.011 N 

            

            

Totaal burger en bestuur 
 Omschrijving 

Begroting 2015  

Wijziging 

2015  

Na wijziging 

2015  

Technische 

wijziging 2015  

Na 

technische 

wijziging 

2015  

            

B Lasten  66.678 N 1.132 N 67.810 N 10.883 N 78.693 N 

B Baten 106.830 V 1.108 V 107.938 V 8.226 V 116.164 V 

B Saldo 40.152 N 24 N 40.129 N 2.657 N 37.471 N 

            

            

Totaal generaal 
 Omschrijving 

Begroting 2015  

Wijziging 

2015  

Na wijziging 

2015  

Technische 

wijziging 2015  

Na 

technische 

wijziging 

2015  

            

* Lasten  120.776 N 2.928 N 123.703 N 9.645 N 133.348 N 

* Baten 120.776 V 2.682 V 123.458 V 9.645 V 133.103 V 

* Saldo  N 246 N 246 N  N 246 N 
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6. Voortgang taakstelling en dekkingsplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht voortgang van de taakstelling 2014-2018

bedragen x 1.000 euro

2014 2015 2016 2017 2018

Taakstelling vanuit de begroting 2014 1.814 4.524 5.498 5.595 6.094

Aanvullend begroting 2015 2.246 2.490 2.462 2.238

Totaal 1.814 6.770 7.988 8.057 8.332

Dekkingsplan opgenomen in begroting 2015 (af) 2.246 2.490 2.462 2.238

Blijft over als taakstelling 1.814 4.524 5.498 5.595 6.094

In de begroting 2014 is opgenomen om de taakstelling als volgt te verdelen

Economisch domein 387 965 1.173 1.194 1.300

Sociaal domein 1.000 2.493 3.030 3.084 3.359

Domein burger en bestuur 427 1.066 1.295 1.318 1.436

Totaal 1.814 4.524 5.498 5.595 6.094

Totaal gerealiseerd per 24 april 2015 1.677 2.990 3.288 3.452 3.743

Totaal nog te realiseren 137 1.534 2.210 2.144 2.352
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Economisch domein bedragen x 1.000 euro

2014 2015 2016 2017 2018

Taakstelling cumulatief 387 965 1.173 1.194 1.300

Taakstelling gerealiseerd

Doelstelling 1

Aanpassing van het budget:

Structuur en bestemmingsplannen 35 35 35 35 35

Klimaatgelden 45

Monumentenzorg en archeologie 49 49 49 49 49

Ontwikkelingsbedrijf NHN 36 36 36 36

Meer opbrengsten bij de recreatie haven 10 10 10 10

Subtotaal doestelling 1 129 130 130 130 130

Doelstelling 2

Aanpassing van het budget:

Water en kust, wegenbeheer en groen 200 535 535 535 535

Subtotaal doelstelling 2 200 535 535 535 535

Totaal gerealiseerde taakstelling Economisch domein 329 665 665 665 665

Nog te realiseren 58 300 508 529 635
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Sociaal domein bedragen x 1.000 euro

2014 2015 2016 2017 2018

Taakstelling cumulatief 1.000 2.493 3.030 3.084 3.359

Taakstelling gerealiseerd

Doelstelling 1

Aanpassing van het budget:

Onderwijsbegeleidingsdienst 100 110 110 110 110

Lokaal onderwijs beleid 94 94 94 94

Harmonisatievoordeel peuterspeelzalen 200 200 200 200

Voormalige sociale recherche 35 38 38 38 38

Restbudget participatie 30 52 52 52 52

Centrtum voor jeugd en gezin 37 6 6 6 6

Avondschool 87 87 87 87

Subtotaal doelstelling 1 202 588 588 588 588

Doelstelling 2

Aanpassing van het budget:

Diverse ondersteunende budgetten 73 73 73 73 73

Diverse onderhoudsbudgetten 88 88 88 88 88

Subtotaal doelstelling 2 160 160 160 160 160

Doelstelling 3

Aanpassing van het budget:

Sportbevordering 25 45 60

Jeugd, jongeren, ouderen prof. 74 203 231 264

Jeugd, jongeren, ouderen vrijw. 45 75 87

Vrouwenadvies commissie 5 5 5 5

Subtotaal doelstelling 3 79 278 356 416

Doelstelling 4

Aanpassing van het budget:

Huishoudelijke hulp 1e tranche 600 600 600 600 600

Wvg voorzieningen 200 200 200 200 200

Maatschappelijke dienstverlening 70 120 165 210

Wvg voorzieningen 2e tranche 100 100 100 100

Subtotaal doelstelling 4 800 970 1.020 1.065 1.110

Doelstelling 5

Aanpassing van het budget:

Oranjecomite/Sinterklaas 10 10 10

Cultuurorganisaties 24 28 28 28

Kunstactiviteitensubsidies 35 75 75

Schagen FM 5 5 5 5

Subtotaal doelstelling 5 29 78 118 118

Totaal gerealiseerde taakstelling Sociaal domein 1.162 1.825 2.124 2.287 2.392

Nog te realiseren -162 668 906 797 966
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Domein burger en bestuur bedragen x 1.000 euro

2014 2015 2016 2017 2018

Taakstelling cumulatief 427 1.066 1.295 1.318 1.436

Taakstelling inkomsten 100 466 495 518 536

Taakstelling organisatie 327 600 800 800 900

Taakstelling totaal 427 1.066 1.295 1.318 1.436

Taakstelling gerealiseerd

Doelstelling 1

Aanpassing van het budget:

communicatie 25 25 25 25 25

Subtotaal doelstelling 1 25 25 25 25 25

Doelstelling 2

Aanpassing van het budget:

Meeropbrengsten identiteitsbewijzen 75 75 75 75 75

meeropbrengsten belastingen 126 126 126 126

Subtotaal doelstelling 2 75 201 201 201 201

Doelstelling 3

Aanpassing van het budget:

Personeel 70 243 243 243 243

Huisvesting 186

Diverse organisatiekosten 16 31 31 31 31

Subtotaal doelstelling 3 86 274 274 274 460

Totaal gerealiseerde taakstelling Domein burger en bestuur 186 500 500 500 686

Nog te realiseren 241 566 795 818 750
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Overzicht voortgang dekkingsplan opgenomen in de begroting 2015 bedragen x 1.000 euro's

2015 2016 2017 2018

Taakstelling organisatie i.v.m. regionalisering Veiligheid 196 379 596 602

-  voortgang wordt toegelicht onder resultaat 3.2 Domein burger en bestuur

raming groei algemene uitkering door hogere maatstaven 120 185 271

- moet nog blijken uit toekomstige groei

herstel dubbele raming ontbrekende schakel 210 210 210 210

- is gerealiseerd

vijf miljoen vrij spelen binnen algemene bestemmingsreserve voor afboeken

oude investeringen  maatschappelijk nut 375 375 375 375

- zie toelichting resultaat G21 Domein burger en bestuur

Vijf miljoen vrijspelen verkopen aan tafelzilver  voor afboeken 375 375 375

oude investeringen

- zie toelichting resultaat 2.2 Domein burger en bestuur

Een jaar korting op overige goederen en diensten van 1,5% 175

- is gerealiseerd

Onderuitputting met name op de kapitaallasten 245

- is gerealiseerd

Verlagen post onvoorzien 64

- is gerealiseerd

Aframingen coalitie akkoord 253 253 253 253

- is gerealiseerd

Voornemen klimaat doelstelling aanpassen 100

- is gerealiseerd

Invoering precario op kabels 500 500 600 700

- zie toelichting resultaat 2.1 Domein burger en bestuur

Stijging toeristenbelasting naar 1,25 p/n 100 200 300

- wordt meegenomen in begroting 2016

Ozb stijging met inflatiecorrectie

- voor 2015 gerealiseerd, voor 2016 wordt dit meegenomen in de 128 256 384 512

begroting

Totaal 2.246 2.568 3.178 3.598
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7. Voortgang risico’s 

In onderstaand overzicht van de risico’s wordt met een groen, oranje of rood stoplicht aangegeven of een risico zich ontwikkelt tot een werkelijk 

aanspraak of niet. 

 

 

 

 

verklaring van de kleuren:

Er is geen ontwikkeling tot aanspraak

Er is waarschijnlijk  een aanspraak

Er is zeker een aanspraak

Omschrijving risico Financieel gevolg
Incidenteel 

(i) 
Kans Incidenteel Structureel Opmerkingen

(%) risico risico

Personeel 1.000 i 50% 500                 - Salariskosten mbt personeelsrisico's

Schade bedrijfsauto's 20 i 50% 10                 - Eigen risico (bijv. bij alleen WA verzekeringen)

Inbraak 50 i 10% 5                  - Eigen risico bij de verzekering

Fraude 25 i 10% 3                  - 

Vandalisme 60 i 90% 54                  - 

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 i 90% 243                  - 
Pensioen- en wachtgeldverplichtingen, alsmede 

kosten van ontslag.

Onrust/betoging 100 i 10% 10                 - 

Bij burgerlijke onrust en/of betoging komt de 

gemeente voor extra kosten te staan door extra 

inzet van veiligheidspersoneel.

Calamiteit/ramp 1.400 i 10% 140                  - 

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 i 10% 15                 - Betreft het eigen risico van 

€ 2.500 per aanspraak.
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Omschrijving risico Financieel gevolg

Incidenteel 

(i) 

Structureel 

(s)

Kans Incidenteel Structureel Opmerkingen

(%) risico risico

Verbonden partijen 4.730 i 10% 473                 - 

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 i 10% 30                 - 

Planschade 450 i 10% 45                 - 
Planschade door planherzieningen op initiatief van 

de gemeente.

Garantstellingen 42.500 i 10% 4.250                 - 

Risicobedrag  voor garanties aan 

sportverenigingen, woningbouwcorporaties en 

dorpshuizen.  Als basis is genomen de situatie 

per 31-12-2013

Leningen aan derden 23.309 i 10% 2.331                 - 

Risicobedrag  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 s 30%                 - 300

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.

Sociale voorzieningen 500 s 50%                 - 250

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 s 10%                 - 100

Alle open eind financieringen behalve de sociale 

voorzieningen. Deze zijn apart opgenomen in 

deze lijst.

Boekwaardeverlies scholen 32 i 90% 29

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 i 50% 150                 - 

Extra kosten door onvoldoende toezicht op 

projecten en onderhoud van gemeentelijke 

eigendommen.

Termijnoverschrijding 15 i 50% 8                  - 
Niet tijdig afhandelen van aanvragen voor een 

beschikking.

Onderhoud wegen 2.000 i 50% 1.000                - 

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. 



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Schagen versie200519 60 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving risico Financieel gevolg

Incidenteel 

(i) 

Structureel 

(s)

Kans Incidenteel Structureel Opmerkingen

(%) risico risico

Gladheidbestrijding 75 i 50% 38
Kosten extra inzet van personeel en extra 

materieel. 

Stalling materieel onderhoudsdienst 200 i 10% 20                 - Verlies door brand.

Waardevermindering grond 1.740 i 10% 560                  - 
Betreft waardevermindering niet in exploitatie 

genomen gronden

Grondexploitatie Lagedijk 350 i 90% 245                  - Niet terug kunnen verdienen van gemaakte kosten

Toezicht in de haven 250 i 10%                 - 

Kans op illegale lozing van gevaarlijke stoffen en 

vervuiling van het oppervlaktewater door olie of 

afval.

Actualisering lokale woonvisie 1.000 i 50% 38 Niet kunnen nakomen van gemaakte afspraken

Renterisico
Stijging van de rente waar geen rekening mee is 

gehouden

Totaal risicobedrag 82.826 10.166 679
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DEEL B 

8. Vooruitblik 2016 – 2019 
 

In onderstaand overzicht wordt een vooruitblik gegeven van de ontwikkeling van het 

begrotingssaldo. Het vertrekpunt van dit overzicht is de stand van de begroting 2015 rekening 

houdend met dekkingsplan. In het overzicht zijn verder opgenomen ontwikkelingen waar 

eerder nog geen rekening mee is gehouden en investeringen die zich mogelijk voor gaan 

doen. Rekening houdend met al deze ontwikkelingen komt het begrotingssaldo, in het 

meerjaren beeld zeer negatief uit. Wij zullen bij de begroting 2016 met oplossingsrichtingen 

komen maar horen ook graag van u, of u daar ideeën bij heeft. 

 

Bij de meerjarenvisie 2014-2018 zijn er uitgangspunten vastgesteld die voor deze hele periode 

gelden: 

 

1. In 2018 is netto structureel 6 mln. Bezuinigd (excl. nieuwe ontwikkelingen);  

2. In 2018 is de begroting duurzaam;  

3. Tekorten door minder rijksbijdragen worden niet aangevuld; 

4. Nieuwe taken worden budgetneutraal uitgevoerd;  

5. Taken eraf; personeel eraf; 

6. Taken erbij; personeel erbij; 

7. Alle investeringen worden consequent getoetst aan de beleidsdoelen;  

8. Het coalitieakkoord wordt binnen deze uitgangspunten gerealiseerd; 
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bedragen x € 1.000

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Gepresenteerd resultaat in de begroting 2015 en de meerjarenvisie 2016-2018 78 V 716 V 1.360 V 1.360 V

Correctie dubbel ingezet budget 102 N 102 N 102 N 102 N

Besluitvorming nadien:

Bezuinigingsmaatregelen Veiligheidsregio (zie raad maart 2015) 102 N 59 N 37 N 6 V

Overige ontwikkelingen

Salariskosten 225 N 225 N 225 N 225 N

Aanpassing de Kop werkt 4 aandachtsgebieden pm N pm N pm N pm N

accommodatiebeleid 650 N 650 N 650 N 650 N

Kapitaalslasten ict en facilitair ontwikkelingen 29 N 63 N 105 N

Speelvoorzieningen 200 N 200 N 200 N 200 N

Openbaar groen 375 N 375 N 375 N 375 N

Bomen 250 N 250 N 250 N 250 N

Beschoeiing meertje Dirkshorn 150 N

Openbare verlichting 280 N 280 N 280 N 279 N

wegenonderhoud pm N pm N pm N pm N

Totaal 2.256 N 1.425 N 759 N 727 N
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Kaderstelling Economisch domein 2016-2019 

 

De bezuinigingsopgave binnen het ED (doelstelling 1) kan voor een deel worden 

gerealiseerd door anders te gaan werken. Door de werkprocessen te optimaliseren (lean), 

kritisch te kijken naar ons beleid (ontslakken) en gebruik te maken van de schaalvoordelen 

van de fusie, kunnen we: 

- een aantal taken zelf doen en hoeven we geen expertise meer in te huren; 

besparing van in totaal € 100.000 op budget bestemmingsplannen, waarvan reeds 

€ 35.000 is gerealiseerd. 

- een aantal processen efficiënter inrichten, waardoor er minder menskracht nodig 

is; deze besparing gerealiseerd binnen het ED wordt zichtbaar binnen het Domein 

burgen en bestuur.  

- gebruik maken van de schaalvoordelen van de RUD vanaf 2018; 

bezuinigingspercentage nader te bepalen 

- anders inrichten van welstand; maximale besparing van € 60.000 op basis van 

politiek nog te maken keuzes. 

 

Naast het anders inrichten van het werk, moeten er binnen ED1 nog een aantal 

inhoudelijke keuzes gemaakt worden t.a.v. de te realiseren taakstelling. Onze vraag aan u 

als raad is om per onderstaande bezuinigingsmogelijkheid aan te geven of dit voor u een 

bespreekbare of een onbespreekbare mogelijkheid betreft. Wij zullen de door u 

aangemerkte bespreekbare mogelijkheden dan verder uitwerken in een concreet 

bezuinigingsvoorstel. 

 

 Monumentensubsidie (€ 50.000/jaar):  

Dit budget is gehalveerd (van € 95.000 per jaar naar € 50.000 per jaar). De gemeente 

Schagen heeft op dit moment 143 gemeentelijke monumenten en 31 rijksmonumenten 

die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling. Naast particuliere eigenaren maakt 

bijvoorbeeld ook de Zijper Molenstichting gebruik van deze regeling.  

Er kan voor worden gekozen om deze subsidie in zijn geheel te stoppen. Dit levert € 50.000 

per jaar op. De consequentie hiervan is dat op indirecte wijze de (toeristische) 

aantrekkelijkheid van de gemeente mogelijk afneemt, omdat het onderhoud aan 

monumenten wellicht minder intensief gaat plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt bij 

verbouwingen is het behoud van monumentale waarden. De subsidie is hier deels voor in 

het leven geroepen en het is tevens een extra stimulans om de historische waarde van het 

pand te behouden. Uit onderzoek is gebleken dat door investeringen in cultureel erfgoed 

de huizenprijzen stijgen. Het heeft dus ook een positief effect op de woonomgeving. 

Aan de andere kant past een dergelijk besluit wel bij de overkoepelende doelstelling dat 

onze inwoners op meerdere vlakken meer zelfredzaam moeten en kunnen zijn en zij 

wellicht goed in staat zijn om alternatieven te bedenken om het onderhoud en restauratie 

van monumenten goed uit te voeren. 

 

Gemeentelijke bijdragen aan de Westfriese Omringdijk (WFO) & recreatieschap 

Geestmerambacht (€ 14.623/jaar): 

Er is reeds voor gekozen om uit de GR Geestmerambacht te treden en de bijdragen te 

stoppen miv 2017. Het budget hiervoor van € 11.377 is in de meerjarenbegroting al 

afgeraamd. Wat de afkoopsom wordt voor uittreding is op dit moment nog niet duidelijk.  
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De overeenkomst met de WFO loopt per 1 januari 2016 af. Inmiddels ligt er een verzoek 

om deze bijdrage ad € 14.623,- nog voor 1 jaar aan de WFO beschikbaar te stellen en 

daarna in te brengen in de nog op te richten Distinatie Marketing Organisatie (DMO) 

Holland boven Amsterdam. Hiervoor wordt eind juni 2015 een plan ingediend. Er kan 

vervolgens door de gemeente Schagen voor gekozen worden om deze bijdrage niet 

meer te verlenen, met als gevolg dat de informatieve website en de promotie voor dit 

cultuurhistorisch monument en belangrijke toeristische trekpleister verdwijnt. 

 

Gemeentelijke bijdrage regio VVV (€ 128.000/jaar): 

In 2015 is in de overeenkomst met de VVV reeds een bezuiniging van 15% opgenomen. De 

bijdrage aan de VVV is nu dus € 128.000,-. Er kan voor worden gekozen om deze bijdrage 

te verminderen of in zijn geheel te stoppen m.i.v. 2016, want dan loopt de huidige 

samenwerkingsovereenkomst af. 

Consequentie van een dergelijk besluit zou zijn dat de bekendheid van het toeristisch 

product van de gemeente Schagen afneemt en dit op termijn gaat leiden tot minder 

bezoekers aan onze gemeente; men komt immers niet als men niet weet wat er te 

doen/te zien/te beleven is. Dit heeft dan een negatief effect op de gehele toeristische 

sector, onze eigen inwoners, de horeca, detailhandel, etc. Bovendien wordt op NHN-

niveau momenteel gesproken over de oprichting van een Destinatiemarketing organisatie 

vanuit de bestaande VVV’s  zodat met bundeling van middelen een meer professionele 

en doeltreffende promotie gedaan kan worden, met als doel: meer toeristen, die langer 

blijven, meer uitgeven en vaker terugkomen en daardoor versterking van de lokale 

economie en werkgelegenheid. In de 2e Tussenrapportage wordt hierover meer 

duidelijkheid verstrekt. 

 

Gemeentelijke bijdrage ONHN (€ 113.000/jaar): 

Op deze bijdrage is miv 2015 € 35.000 bezuinigd. Er kan voor worden gekozen om deze 

bijdrage verder te verminderen of geheel te stoppen. In de samenwerkingsoverkomst van 

de regionaal economische samenwerking in Noord-Holland Noord (gemeenten in drie 

subregio’s, provincie Noord-Holland en ONHN) staat opgenomen dat uiterlijk in oktober 

2016 de samenwerking op basis van de samenwerkingsovereenkomst wordt geëvalueerd. 

Hierbij wordt geëvalueerd wat de Vennootschap (ONHN) heeft bijgedragen aan de 

doelstellingen die door de aandeelhouders zijn vastgelegd in de overeenkomst. Als de 

uitkomsten negatief zijn kan de overeenkomst gewijzigd danwel de samenwerking 

beëindigd worden. Over beëindiging van gebondenheid aan de overeenkomst is 

opgenomen dat een partij de overeenkomst tegen het einde van het lopende boekjaar 

kan opzeggen met een opzegtermijn van twee boekjaren. 

Consequentie van een dergelijk besluit zal zijn dat o.a. het actief aantrekken van nieuwe 

bedrijven niet meer zal gebeuren, omdat deze expertise en capaciteit wordt ingekocht bij 

ONHN. Ook de lobby richting andere overheden op de grotere economische 

vraagstukken wordt voor ons door het ONHN gefaciliteerd, ook daarop worden dan geen 

werkzaamheden meer verricht. Tot slot, op economisch vlak is het samenwerken in de 

regio minder, doordat het ONHN die regionale afstemming voor een belangrijk deel borgt. 

 

Bijdrage aan klimaatprogramma (€ 100.000/jaar): 

Dit budget is voor het jaar 2015 geschrapt. Er kan voor worden gekozen om ook voor de 

komende jaren dit budget te schrappen of te verminderen. Consequentie hiervan is dat 
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het vastgestelde klimaatprogramma niet of gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, aan 

bijvoorbeeld vernieuwende ideeën op dit terrein. Hiermee wordt de doelstelling op 

duurzaamheid niet gehaald. Door het klimaatakkoord moeten we echter aan bepaalde 

doelstellingen voldoen (14% meer duurzame energie in 2020, volledig duurzaam in 2050). 

Dat kan zeer waarschijnlijk alleen als we op zijn minst regionaal denken en handelen en 

niet alleen lokaal. Door (kleine) lokale budgetten samen te voegen, kunnen er mogelijk 

schaalvoordelen ontstaan. Dit zal verder moeten worden onderzocht. In BCO-G verband 

is inmiddels een start gemaakt om dit onderwerp te bespreken met de Noordkop 

gemeenten. 
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Kaderstelling Sociaal domein periode 2016-2019 

Een belangrijke taak van de gemeente is de duurzame instandhouding van de civiel- en 

cultuurtechnische kapitaalgoederen. Dit doet zij door de kapitaalgoederen te 

onderhouden (het op niveau houden van de kapitaalgoederen voor dagelijks gebruik), te 

beheren (het op niveau houden van de kapitaalgoederen zodat de te verwachten 

levensduur wordt gehaald) en te vervangen (indien de oude niet meer voldoet). 

 

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat met de beschikbare financiële middelen de 

duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen sterk onder druk is komen te staan. 

T.a.v. de duurzame instandhouding is voor de onderdelen openbaar groen, meubilair, 

spelen, openbare verlichting, verharding en reiniging nader 

onderzoek gedaan. Hieruit is naar voren gekomen dat voor 

het vervangen van kapitaalgoederen feitelijk geen budget 

beschikbaar is (lees: het budget is nauwelijks voldoende voor 

C-niveau CROW-norm ). Dit betekent dat de technische- en 

beeldkwaliteit voor de voorzieningen komende jaren 

versneld achteruit gaan. De huidige beeldkwaliteit is een 

gemiddeld basisniveau (B-niveau) en zal een zeer sober en 

doelmatig niveau worden (onderkant C-niveau). Bijgaand 

figuur geeft dit visueel weer. Bij ongewijzigde budgetten zal 

het beeld in de openbare ruimte de komende jaren gaan 

veranderen. 

 

Voor de disciplines afval, begraafplaatsen en riool zijn aparte financiële stromen welke 

voldoende worden geacht (belastingheffing op basis van kostendekkendheid). Andere 

disciplines zijn nog niet nader onderzocht; meer inzicht zal volgen met het opstellen van 

beleids- en beheerplannen (welke naar verwachting eind 2015 op hoofdlijnen gereed 

zullen zijn). 

 

Onze strategie is, gezien de beperkte middelen voor de komende jaren, het technisch 

onderhoud en -beheer sober en doelmatig te doen (minimaal C-niveau). 

  

Op dit moment zijn er grote verschillen per discipline in het kwaliteitsniveau van de 

kapitaalgoederen. In de figuur hieronder wordt het resultaat van de quickscan 

(uitgevoerd door SPA-Groep) van begin dit jaar voor een aantal disciplines weergegeven. 

Het niveau varieert van A-niveau tot en met D-niveau. Daarnaast is een aantal 

kapitaalgoederen reeds weggevallen of als gevolg van de onaanvaardbare technische 

staat verwijderd. 
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Voor  de periode 2016-2019 hebben we een inventarisatie gemaakt. We hebben ingezet 

op de kapitaalgoederen die nu duidelijk zichtbaar aan vervanging toe zijn en nog niet zijn 

opgenomen in de begroting en meerjarenraming 2016 en verder. Voor de overige 

kapitaalgoederen komen wij eind dit jaar met beleid- en beheerplannen op hoofdlijnen. 

Risico en prioritijd zijn dan benoemd. 

 

Onderstaand zijn per kapitaalgoed de gevraagde investeringen aangegeven. Daarbij is 

kort vermeld hoe het kapitaalgoed er voor staat, waarom een investering nodig is, wat we 

ervoor gaan uitvoeren en wat de gevolgen zijn als de investering niet plaatsvindt. gebeurt. 

 

Speelvoorzieningen 

Hoe staat het kapitaalgoed ervoor: 

De levensverwachting van speeltoestellen is 15 jaar. De verwachting is dat van 2016 t/m 

2019 minimaal 38% van het areaal de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt. 

 

Waarom is een investering nodig: 

De gemiddelde leeftijd van  de speelvoorzieningen in Schagen is erg hoog. Gevolg is dat 

nu en in de nabije toekomst veel speeltoestellen en valondergronden afgekeurd zullen 

worden. De beschikbare middelen (€83.000,-- per jaar, structureel opgenomen in de 

begroting) zetten we in voor onderhoud en beheer van betreffend kapitaalgoed. In de 

begroting is geen vervangingsbudget/renovatiebudget opgenomen. 

 

Wat gaan we met de investering doen: 

Voor vervanging zetten we in op participatieprojecten. Aangezien deze projecten slechts 

ten dele voor vervangende speeltoestellen zullen zorgen, verwachten wij een investering 

nodig te hebben van € 200.000,-- per jaar om de speelvoorzieningen op peil te houden. 

Regulier onderhoud

snoeitoestand sier- en bosplantsoen

overgroei beplanting langs gras / verh.

snoeitoestand haag

kale plekken beplanting

onkruid in beplanting en boomspiegels

graslengte gazon

Natuurlijke aanslag meubilair

Scheefstand meubilair

vullingsgraad afvalbak

graffiti en aanplakbiljetten

zwerfvuil groen

zwerfvuil verharding

onkruid op verharding en rond obst.

Bladafval op verharding

veegvuil in goten

Vervangingsonderhoud

staat boom

staat beplanting

staat asfaltverharding

staat elementenverharding

wortelopdruk

staat belijning en markering

staat afvalbak

staat bank

staat borden en dragers

staat palen

staat speelvoorzieningen

staat openbare verlichting

Kwaliteitsniveau per beheerthema A+ A B C D

Groen

Meubilair

Reiniging

Groen

Verharding

Meubilair
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Wij zien echter voor de toekomst mogelijkheden om te bezuinigen door speellocaties te 

clusteren, minder luxe aan te bieden, samenwerking met scholen te zoeken waarbij 

schoolpleinen openbaar toegankelijk worden en trachten de mate van participatie te 

vergroten. 

 

 

Wat zijn de risico’s als we de investering niet doen: 

Op de plekken waar In de nabije toekomst speeltoestellen en valondergronden 

afgekeurd worden komen geen nieuwe terug. 

 

Openbaar groen 

Hoe staat het kapitaalgoed ervoor: 

Door de gehele gemeente zijn er groenvlakken die aan renovatie toe zijn. Aangezien er 

momenteel in de begroting geen vervangingsbudget/renovatiebudget beschikbaar is, 

worden deze werkzaamheden jaar op jaar uitgesteld. 

 

Waarom is een investering nodig: 

De druk op Onderhoud neemt toe. Klachten van inwoners over het openbaar groen zijn 

bij doorvragen dan ook vaak niet terug te brengen op het onderhoudsniveau, maar 

betreffende groenvlakken zijn gewoonweg kwalitatief slecht. Een investering om de 

groenvlakken middels renovatie op aanvaardbaar niveau te krijgen is nodig. 

 

Wat gaan we met de investering doen: 

Wij verwachten dat (met de nu beschikbare informatie) er structureel een investering van 

minimaal 

€375.000,-- per jaar nodig zal zijn, om de grootste achterstanden weg te werken. Hierbij is 

meegenomen dat de gemeente een basisniveau zal aanbieden en dat middels 

participatie naar een hoger niveau kan worden gestreefd. 

 

Wat zijn de risico’s als we de investering niet doen: 

Kwaliteit groenvakken gaat verder achteruit, waarmee het beeld en de leefbaarheid 

eveneens achteruit gaat. Meer onderhoudswerk en -kosten. Bijvoorbeeld door meer kale 

plekken is er meer onkruidgroei en dus meer schoffelwerk nodig. Klachten bewoners 

blijven toenemen. 

 

Bomen 

Hoe staat het kapitaalgoed ervoor: 

In het verleden zijn er op diverse plekken in de gemeente Schagen bomen op verkeerde 

standplaatsen geplant. Bijvoorbeeld in rijen op een kleine plantafstand. Nu de bomen een 

volwassen omvang krijgen concurreren de bomen elkaar. 

 

Waarom is een investering nodig: 

Om de in het verleden gemaakte fouten te herstellen. Door deze bomen om en om te 

kappen (dunnen) zullen de blijvende, individuele bomen verder tot volwasdom kunnen 

groeien. Door met een investering het bomenareaal te dunnen, besparen we in de 

toekomst onderhouds- en beheerkosten (met een theoretische waarde van €100.000,-- 
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per jaar). In de begroting is geen vervangingsbudget/renovatiebudget opgenomen waar 

deze dunningswerkzaamheden op geboekt zouden kunnen worden.  

 

Wat gaan we met de investering doen: 

Uit de nu beschikbare informatie lijkt het ons mogelijk om in de periode 2016 t/m 2019 4000 

bomen te kappen (ongeveer 8% van het areaal), zonder dat het beeld buiten verandert. 

De  investering die nodig is voor deze werkzaamheden (dunning, herstel van omgeving 

boom en compensatie door herplant op een andere locatie) betreft € 250.000,- per jaar in 

de periode 2016t/m 2019. 

  

Wat zijn de risico’s als we de investering niet doen: 

De onderhouds- en beheerkosten nemen sterk toe. 

 

Waterkering 

Hoe staat het kapitaalgoed ervoor: 

Het (recreatie)meertje van Dirkshorn is aan 1 zijde voorzien van een houten beschoeiing. 

Uit de inventarisatie en de gelijktijdig uitgevoerde conditiemeting blijkt dat deze 

beschoeiing in erbarmelijke staat verkeert. De bovenzijde is door houtrot grotendeels 

vergaan.  

 

Waarom is een investering nodig: 

Er zijn risico’s op ongevallen en door de vrijgekomen roestige montagemiddelen is de kans 

op letsel niet denkbeeldig. In de beschoeiing zijn gaten ontstaan met als gevolg 

uitspoeling van grond. 

 

Wat gaan we met de investering doen: 

We vervangen de bestaande houten beschoeiing door een stalen beschoeiing. Kosten: 

zijn geraamd op € 150.000,--. 

 

Wat zijn de risico’s als we de investering niet doen: 

Recreanten bij het meertje van Dirkshorn kunnen lichamelijk letsel oplopen. De gemeente 

kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden: imago en financiële schade. 

Uitspoeling van grond met daardoor ongewenste verontdieping aan de oever en 

verzakkingen aan de waterkant. 

 

Accommodaties 

Ruim anderhalf jaar zijn wij bezig met de ontwikkeling van het accommodatiebeleid. 

Hierbij liepen en lopen wij tegen diverse problemen aan. Dit betreft onder andere de 

diversiteit van (financiële) ondersteuning van accommodaties, de diversiteit in staat van 

onderhoud, het ontbreken van budget voor vervangingsinvesteringen, aanwezige 

overcapaciteit en de wens van een goede spreiding van voorzieningen over de gehele 

gemeente. In de raad van december hopen wij een voorstel aan u voor te leggen, op 

basis waarvan verdere uitwerking en implementatie plaatsvinden. 

 

In grote lijnen hebben we uitgerekend, dat wanneer verenigingen meer 

onderhoudswerkzaamheden door zelfwerkzaamheid en het genereren van extra  
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middelen oppakken en wij keuzes maken over accommodaties die echt noodzakelijk zijn 

voor de gemeente Schagen, er jaarlijks € 650.000 extra budget nodig is.  

 

Openbare verlichtingsinstallatie 

Hoe staat het kapitaalgoed ervoor: 

Lichtmastpalen hebben een levensverwachting van 40 jaar. In gemeente Schagen zijn er 

795 (7%) lichtmasten die deze leeftijd hebben overschreden. 

Armaturen hebben een levensverwachting van 20 jaar. In gemeente Schagen zijn er 1799 

(16%) armaturen die deze leeftijd hebben overschreden. 

 

Waarom is een investering nodig: 

Door de overmatige ouderdom neemt de kans op storingen toe. Een deel van de 

installatie is gewoon ‘af’ en kan er elk moment mee ophouden. Een investering om de 

openbare verlichtingsinstallatie op aanvaardbaar niveau te krijgen is nodig. 

 

Wat gaan we met de investering doen: 

Oude lichtmasten vervangen we voor nieuwe, die weer 40 jaar zonder noemenswaardig 

onderhoud meekunnen.  

Oude armaturen vervangen we voor nieuwe LED armaturen/inductielampen. Deze 

armaturen hebben gedurende hun levensduur van 20 jaar naar verwachting slechts één 

beheeringreep nodig, tegen ongeveer tien voor de oude armaturen.  Deze armaturen zijn 

energiezuiniger (besparing van €10.000,-- per jaar). Ook door slim schakelen via domotica 

zijn besparingen mogelijk. 

De benodigde investering in de periode 2016 t/m 2019 voor lichtmastpalen is €596.000,--. 

De benodigde investering in dezelfde periode voor armaturen is €522.000,--. Totaal dus 

€1.118.000,-- in deze periode. 

 

Wat zijn de risico’s als we de investering niet doen: 

Er zijn steeds meer storingen en (relatief dure) ad-hoc reparatiekosten, die het beschikbare 

budget gaan overschrijden. 

Indien niet meer te repareren of geen budget meer, moeten we de lichtmast of armatuur 

weghalen zonder te vervangen. Waardoor men blijvend in het donker komt te zitten.  

De kans op onveilige situaties neemt toe. Omvallen van lichtmasten, losraken en naar 

beneden vallen van (onderdelen van) armaturen en elektrische onveiligheid. 
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Kaderstelling Domein Burger en Bestuur 2016-2019 

 

Algemene uitkering In de maand april is de raad via een memo geïnformeerd over de 

herverdeling van het gemeentefonds 2e fase. Met de effecten van deze memo is in deze 

rapportage geen rekening gehouden.  

 

De afgelopen jaren daalde de algemene uitkering door de bezuinigingen van het Rijk, 

aanpassing van diverse maatstaven en de herverdeling 1e fase. Deze laatste betekent 

voor de gemeente Schagen een structureel nadeel van € 770.000 per jaar. 

 

De nu voorgestelde herverdeling van de maatstaven heeft voor Schagen het volgende 

effect: 

 

Cluster werk en inkomen € 91.956 nadeel 

Cluster openbare orde, veiligheid 

Brandweer en rampenbestrijding € 643.692 voordeel 

Subcluster volkshuisvesting, ruimtelijke 

Ordening en stedelijke vernieuwing € 1.241.406 voordeel 

Effect uitkeringsfactor € 551.736 nadeel 

Afronding € 27.259 nadeel 

 

Totaal € 1.214.147 voordeel 

 

Het effect op de uitkeringsfactor ontstaat, omdat met het landelijk totaal van de nieuwe 

maatstaven een hoger bedrag is gemoeid dan in de oude situatie. Omdat de omvang 

van het gemeentefonds niet wijzigt, wordt de uitkeringsfactor naar beneden bijgesteld 

zodat het landelijk totaal aan algemene uitkering gelijk blijft. 

 

Nogmaals het betreft voorlopige cijfers. Wij zijn nu een voordeelgemeente. 

Nadeelgemeenten komen tegen dit voorstel in verweer. Ook heeft de VNG een negatief 

advies uitgebracht over de subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke 

vernieuwing. Het laatste bericht is, dat waarschijnlijk 1/3 van de herverdeling van dit 

subcluster voor 2016 wordt uitgevoerd en dat er voor 2017 en volgende jaren een nieuw 

voorstel komt. 

 

De eerste berichten over de mei-circulaire zijn niet gunstig. Er is bij het Rijk sprake van een 

forse onderuitputting over 2014 en 2015. Op basis van de systematiek trap-op-trap-af, leidt 

dit tot een lagere algemene uitkering voor de gemeenten. Zodra er een goede 

berekening te maken is, komt er een raadsinformatie memo. 
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9. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2016 
 

Algemene uitgangspunten 

1. De budgetten voor 2016 berekenen we op het niveau van 2015. Hierbij dient 

rekening te worden gehouden met het schonen van incidentele posten.  

2. Recentelijk heeft  het Centraal Planbureau het Centraal Economisch Plan 2015 

gepresenteerd. Hierin wordt een verwachting gegeven van de inflatie voor het 

komende begrotingsjaar laag blijft. Volgens het CPB zal de consumentenprijsindex 

(CPI) voor 2016 uitkomen op 1,2% per jaar. (In deze uitgangspunten worden ook 

andere percentages gehanteerd.)  

3. Als vertrekpunt voor de begroting en meerjarenraming geldt het bestaande beleid, 

de ramingen in de begroting 2015. Er moet wel rekening gehouden worden met de 

te realiseren taakstellende bezuiniging.  

4. Als personeelsformatie geldt de door P&O geaccordeerde toegestane formatie-

eenheden per 1 januari 2015. Indien de formatie naderhand wijzigt worden de 

financiële gevolgen als stelpost zichtbaar gemaakt op een apart product. (Er wordt 

overigens alleen gebruik gemaakt van stelposten als de begroting bijna klaar is).  

5. Alle exploitatieramingen worden gedaan in euro’s exclusief  BTW. Hier geldt de 

voorwaarde dat de betreffende BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW 

compensatiefonds. Voor niet compensabele activiteiten geldt een raming inclusief 

BTW.  

6. Alle investeringsramingen worden gedaan in euro’s inclusief BTW 

 

Aantal inwoners en woonruimten 

7 Voor zover van belang dient te worden uitgegaan van de volgende gegevens: 

Datum   Aantal inwoners Aantal woonruimten 

1 januari 2015  46.122   stand per mei 2014 19.708  

Bovenstaande betekent een gemiddelde van 2,34 inwoners per woonruimte. 

(Bron: schagen in cijfers)  

Stijging salarissen & sociale lasten 

8 In juli 2014 is de CAO voor gemeenten afgesloten. Deze CAO loopt tot en met 2015. 

Bij het uitwerken van deze uitgangspunten is niet bekend wat de inzet voor de jaren 

2016 e.v. wordt. Gezien de economische ontwikkelingen  wordt wel een stijging 

voorzien. Voorzichtigheidshalve wordt voor 2016 uitgegaan van een 

stijgingspercentage van 1%. 

 

9 Deze door te voeren mutatie van 1,0% is nog exclusief reguliere verhogingen als 

gevolg van periodieken en bevorderingen naar functieniveau e.d.  

 Voor de periode 2017 - 2019 wordt geen rekening gehouden met een jaarlijks 

stijgingspercentage. 
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Prijzen van leveranties en diensten door derden 

10 Als algemeen uitgangspunt geldt dat kosten van verhogingen (inflatie) binnen het 

product moeten worden opgevangen. Hiervan kan in de volgende gevallen van 

worden afgeweken: 

Het wordt aannemelijk gemaakt dat een stijging voor inflatie noodzakelijk is. In dit 

geval geldt de CPI voor 2016 van 1,2% t.o.v. de ramingen van 2015. In alle andere 

gevallen geldt de nullijn. 

 

Prijzen van energie 

11 Voor de ramingen van 2016 wordt uitgegaan van een reëel te verwachten 

energieverbruik vermenigvuldigd met het daarvoor geldende tarief van de 

leverancier (prijspeil 2015) en wordt niet verhoogd. 

 

Gemeenschappelijke regelingen en specifieke contracten 

12 In de meeste gevallen kennen de gemeenschappelijke regelingen en een aantal 

contracten een eigen indexering. Voor zover van toepassing kan bij de indexering 

van de betreffende budgetten dan ook rekening worden gehouden met die 

“eigen” indexering, voor zover deze niet strijdig zijn met eventueel andere afspraken. 

De gemeenten Hoorn en Alkmaar hebben omliggende gemeenten geadviseerd 

om ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen de nullijn te hanteren.  

 

Voorzieningen 

13 Voor de voorzieningen geldt dat ze toereikend dienen te zijn voor het doel waarvoor 

ze zijn gecreëerd. De dotaties worden niet met een percentage verhoogd. 

Negatieve voorzieningen worden niet toegestaan. Voorzieningen bevatten geen 

BTW-component 

 

Onvoorziene uitgaven 

14 Binnen de begroting 2016 en verder wordt rekening gehouden met een bedrag van 

€ 100.000,- voor onvoorziene uitgaven. 

 

Te hanteren rentepercentages 

15 Met ingang van 2015 wordt er geen rente meer toegerekend aan de investeringen 

die worden doorbelast naar de producten. Bij een kostenberekening wordt 

uiteraard wel met de rentecomponent rekening gehouden. Het percentage 

waarmee bij deze berekening mee wordt gehouden is de actuele rente van een 

vaste lening 10 jaar (BNG). 

 

16 De rente voor de financiering m.b.t. de grondexploitatie bedraagt 2% voor de lasten 

en 0% voor de baten. 
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Subsidie verstrekking 

17 Voor de bijdragen aan gesubsidieerde instellingen worden binnen de begroting 

2016 – 2019 de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

- Voor zover er een contractuele afspraak bestaat ten aanzien van een periodieke 

verhoging, dient deze te worden gevolgd.  

- Als er geen afspraken zijn dan wordt een stijgingspercentage gehanteerd van 0 %. 

 

Huuraanpassingen 

18 Voor de huuraanpassing van gemeentelijke accommodaties wordt voor het jaar 

2016 uitgegaan van een huurstijgingspercentage van 1,2% op basis van het CPI 

2015.  

 

Tarieven afvalstoffen 

19 Voor de bepaling van deze tarieven wordt uitgegaan dat we toegroeien naar 100% 

kostendekkendheid. Voor 2016 is in 2015 een tariefsverhoging vastgesteld van 10 

euro.  

 

Tarieven riolering 

20 Voor de bepaling van deze tarieven wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid.  

Bij de vaststelling van het GRP heeft de raad in 2015 besloten om het tarief voor 2016 te 

verhogen met 10 euro. 

 

Toeristen- en forensenbelasting 

21 Het tarief voor de toeristenbelasting wordt in drie jaar verhoogd tot 1,25 euro per 

nacht. Het tarief voor de forensenbelasting is hieraan gelinkt. 

 

Lijkbezorgingrechten  

22 Door de raad is besloten om het tarief de komende drie jaar toe te laten groeien tot 

100% kostendekkendheid. 

  

Onroerende zaakbelasting 

23 Voor de OZB tarieven voor het jaar 2016 stellen we voor  dat de gemiddelde lasten 

stijging per woonruimte in 2016 ten opzichte van 2015 uitkomt op 1,5%.  

 

 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

24 Voor de berekening van de algemene uitkering voor het jaar 2016 wordt uitgegaan 

van de meicirculaire 2015. Extra algemene middelen van het rijk ter intensivering van 

(bestaand) beleid worden in eerste instantie voor de betreffende beleidsterreinen 

afgezonderd. Als blijkt dat de afgezonderde middelen niet of niet volledig nodig zijn 

voor het desbetreffende beleidsterrein worden de (restant) middelen alsnog ten 

gunste van de algemene middelen gebracht. Extra algemene middelen die vrij 
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komen op basis van de septembercirculaire 2015 worden in eerste instantie als 

stelpost gereserveerd.  

 

Overige belastingen 

25 De tarieven voor de overige belastingen en heffingen worden verhoogd met 1,5%. 
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10. Voorstel doelstellingen en resultaten begroting 2016 e.v. 
 

Bij de vaststelling van de meerjarenvisie 2014-2018 zijn de begrippen domeinen, 

doelstellingen en resultaten geïntroduceerd. Bij ieder domein hebben wij aangegeven 

wat de doelstellingen zijn en welke resultaten ervoor zorgen dat wij deze doelstellingen 

halen. Ook hebben wij onze presentatie van de cijfers hierop ingericht. Sinds de invoering 

van deze werkwijze wordt gestuurd om deze doelstellingen en resultaten te behalen. Om 

te meten waar we staan en of we een resultaat hebben behaald maken we gebruik van 

indicatoren. 

Nu we enige tijd onderweg zijn met deze werkwijze blijkt dat niet alle geformuleerde 

doelstellingen, resultaten en indicatoren 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 daar ondergebrachte activiteiten. Daarnaast heeft ook de transitie van 

het Sociaal Domein effect gehad op de door ons eerder geformuleerde doelstellingen en 

resultaten. Dit heeft ons ertoe aangezet om nog eens kritisch te kijken naar de formulering 

en naar het aantal doelstellingen en resultaten. 

Hierna 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 waarbij wij 

voor het Sociaal domein en het Domein burger en bestuur een voorstel doen voor 

aangepaste doelstellingen en resultaten. Op dit moment zijn er nog geen 

wijzigingsvoorstellen van doelstellingen en resultaten voor het Economisch domein. 

 

Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met deze nieuwe doelstellingen en 

resultaten. U als raad wordt 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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Economisch domein - huidige situatie

Doelstelling 1 Voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de kanrijke clusters en sectoren

resultaten 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) controle 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.

Doelstelling 2 Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar

resultaten 2.1 De fysieke bereikbaarheid is verbeterd.

2.2 De digitale bereikbaarheid is verbeterd.

2.3 De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed.

Doelstelling  3 Vergroten van kansen voor starters op de arbeidsmarkt

resultaten 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.



 

 

 

Bestuursrapporage 2013 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Schagen versie200519 78 

 

  

Sociaal domein - Huidige situatie

Doelstelling 1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud.

resultaten 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.

Doelstelling 2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving.

resultaten 2.1 inwoners hebben hun eigen leefomgeving ingericht en de gemeente biedt daartoe een basisniveau aan het beheer en

       onderhoud in de openbare ruimte

2.2 De regeldruk voor inwoners is verminderd

2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot

Doelstelling  3 In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers naar vermogen bij aan het in stand houden van de sport- 

en buurtvoorzieningen.

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

3.2 sportaccomodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, etc. zijn deels geprivatiseerd. 

Doelstelling 4 inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

resultaten 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

4.2 beschikbaarheid van maatschappelijke ondersteuning.

4.3 De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl.

Doelstelling 5 Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenemenenten.

resultaten 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.
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Sociaal domein voorstel nieuwe situatie

Doelstelling 1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud.

resultaten 1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot zelfstandig volwassene.

1.2 Waar nodig is ondersteuning en jeugdhulp ingezet.

1.3 Waar nodig is biedt de gemeente een trampoline naar het zelf voorzien in levensonderhoud.

1.4 inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen.

1.5 Aan inwoners die een inkomen hebben dat op of onder het bestaansminimum is, zo mogelijk tijdelijk, ondersteuning geboden. 

Doelstelling 2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving.

resultaten 2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving.

2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving) op de gebieden van sport, 

       buurtvoorzieningen, zorg en welzijn. 

2.3  Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak. 

Doelstelling  3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

resultaten 3.1 De inwoners zijn in staat om zelf, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van 

       algemene voorzieningen,te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg. 

3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet.

3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl. 

Doelstelling 4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving. 

resultaten 4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren

       georganiseerd en uitgevoerd en voorzieningen worden door de inwoners zelf in stand gehouden, tenzij van specifiek

      maatschappelijk belang.

4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is

       verhoogd.
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Domein Burger en bestuur   -   Huidige situatie

Doelstelling 1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd.

resultaten 1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller.

1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd.

1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen. (overheidsparticipatie)

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

resultaten 2.1 Dekking van het tekort miljoen wordt deels gerealiseerd met een stijging van de inkomsten die in 2018 €1,5 miljoen 

       oplevert.

2.2 Op investeringen in maatschappelijk nut 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 huidge overige heffingen worden volledig

       benut en zijn redelijk.

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

resultaten 3.1 De organisatie is duurzaam in control. 

3.2 Op de apparaatkosten is structureel €0,92 miljoen bezuinigd. 

3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief.
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Domein burger en bestuur   -   Voorstel nieuwe situatie opmerking

Doelstelling 1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd.

resultaten 1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller.

1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd. indicator: 

In 2018 is 75% van 

alle producten regelarm (t.o.v. 2013) 

o.b.v. de checklist minder regels (Be-

wijs van Goede Dienst ) 

1.3  De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen (overheidsparticipatie)

1.4 Klantgericht denken en werken, communicatief, aanspreekbaar, houding is onderzoekend Indicator: Daling van ondersteunings

       en aanspreekbaar en hun houding is waarderend en onderzoekend, oplossend en gewaardeerd behoefte. Waardering van 

inwoners en bedrijven

voor bijdrage van de gemeente

aan de samenleving moet op niveau

2014 blijven ondanks een dalend

aantal medewerkers

Doelstelling 2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

resultaten 2.1 In 2018 zijn de processen die georganiseerd zijn in ketens - dus een primair proces in combinatie met indicator: 90% van de processen

       ondersteunenende processen - geoptimaliseerd zijn geoptimaliseerd

2.2 Er is een proces van permanente verbetering ingezet Indicator: eind 2018 heeft 20% 

van de processen een tweede

verbetergang gemaakt

2.3  Dekking van het tekort wordt deels gerealiseerd met een stijging van de inkomsten die in 2018 € 1,5 miljoen oplevert indicator: de realisatie van beide 

        en een bezuiniging op de organisatiekosten die in 2018 ook € 1,5 miljoen oplevert (tezamen 3 miljoen) bedragen

2.4 Leges, retributies en heffingen zijn kostendekkend en acceptabel. De huidige overige heffingen worden volledig indicator: de mate van kosten

       benut en zijn redelijk. Op investeringen in maatschappelijk nut wordt niet meerjarig afgeschreven dekkendheid en de hoeveelheid

afschrijvingen op investeringen 

maatschappelijk nut


