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De 1e tussenrapportage ligt voor aan uw raad. De rapportage bestaat uit twee delen: A en B. 

 

In deel A berichten we over de voortgang van 2015. Dit betreft een momentopname van eind 

april. De prognose van het begrotingssaldo is volgens deze rapportage € 246.000 negatief. 

Optimistisch als wij zijn, vermelden we in het raadsvoorstel, dat wij verwachten dit tekort af te 

kunnen dekken door onderuitputting en misschien een plus in de algemene uitkering. 

 

Inmiddels is de mei-circulaire verschenen en die laat voor 2015 geen plus zien, maar een korting 

van € 1,2 miljoen. Hier heeft u vorige week een memo over ontvangen. Hierin staat ook 

informatie over de nieuwe tekorten met betrekking tot de Veiligheidsregio en de taakstelling 

statushouders. Het tekort van € 1,2 miljoen betreft alleen 2015. Voor wat de meerjarenbegroting 

betreft, gooit de mei-circulaire geen roet  in het eten. 

In de zomermaanden gaan wij zoeken naar een oplossing voor dit incidentele probleem en 

komen bij de volgende rapportage met een oplossingsrichting. 

 

In deel B kijken we vooruit naar de begroting 2016. Deze gaat opgesteld worden volgens het 

model begroting 2.0 zoals dat in april aan uw raad is gepresenteerd. Financieel gezien staan wij 

weer voor een grote uitdaging. 

 

Binnen het economisch domein zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om de 

bezuinigingstaakstelling te kunnen realiseren. De keuzemogelijkheden staan in hoofdstuk 8 

vermeld en graag horen we van uw raad welke voor u bespreekbaar zijn. 

 

Binnen het sociaal domein concentreren de financiële problemen zich  met name op het 

gebied van het accommodatiebeleid en het onderhoud aan de openbare ruimte.  

 

Voor wat het accommodatiebeleid betreft, is inmiddels een oriënterend voorstel gemaakt, wat 

nu de inspraak in gaat. Dekking wordt in dit voorstel gevonden door een verhoging van de ozb 

met 9% extra boven de al afgesproken inflatiestijging. Dit voorstel komt later in de raad aan de 

orde. 

 

Voor de openbare ruimte maken wij u deelgenoot van de financiële tekorten  die hier ontstaan. 

Om hier een beeld van te krijgen zijn aannames opgenomen voor speelvoorzieningen, openbaar 

groen, bomen en verlichting. Voor wegen is een pm-post opgenomen. Dit alles moet nog 

uitgewerkt worden in meerjarenonderhoudsplannen en dan kunnen we keuzes gaan maken in 

relatie tot de beschikbare middelen.  

 

Van de raad vragen wij voor deel A om in te stemmen met de voortgang over 2015 en de 

daarbij behorende begrotingswijziging  

 

  

Datum 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Betreft 

Ons kenmerk 

vrijdag 19 juni 2015 

de raad van de gemeente Schagen 

 

Burgemeester en wethouders  

Behandeling 1e tussenrapportage 2015 

15.013548 
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Voor deel B vragen we om in te stemmen met  

- de financiële uitgangspunten voor de begroting 2016 (hoofdstuk 9) 

en 

- de vooruitblik 2016-2019 waarbij het college verzocht wordt om te komen met 

richtinggevende oplossingen. 

 

Dit laatste houdt in, dat we graag van u vernemen : 

 

- hoe u denkt over de aanpassing van de doelstellingen en resultaten (hoofdstuk 10); 

- welke keuzerichtingen binnen de domeinen voor u bespreekbaar zijn; 

- of u ideeën heeft in welke denkrichting wij de oplossing voor de financiële problemen 

met betrekking tot het onderhoud in de openbare ruimte moeten zoeken. 


