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  Raadsvergadering van 3 november 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

6 oktober 2015 

G.E.P. Meijer 

0224 – 210 642 

Begroting 2016 

alle domeinen 

15.021281 

 

 

Samenvatting 

De begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 is ter vaststelling aangeboden. Deze begroting is 

gebaseerd op de Meerjarenvisie 2014-2018 en de demo begroting 2.0. De doelstellingen en resultaten 

zijn geactualiseerd en de financiële informatie bij de domeinen is uitgebreid.  

De begroting 2016 is sluitend en de meerjarenraming laat een voorzichtig positief saldo zien.  

 

 

Waarom dit voorstel/kaders 

In de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting vaststelt en deze voor 15 

november moet toesturen aan de provincie.  Los van het wettelijke vereiste, is de begroting het 

moment voor de gemeenteraad om de financiële kaders voor het komende jaar vast te stellen 

waarbinnen het college aan het werk gaat. 

 

 

Financiën 
De begroting bevat drie domeinen. De raad autoriseert het college op domeinniveau. In de inleiding 

bij de begroting is een overzicht opgenomen met de ontwikkelingen tussen de vorige en de huidige 

begroting. Samenvattend is het financiële beeld als volgt: 
 

 

dienstjaar 2016 2017 2018 2019 

 

Begroting 2015 78 V 713 V 1.360 V 1.360 V 

Autonome ontwikkelingen 574 N 672 N 591 N 440 N 

Gewenste ontwikkelingen (reeds 

verwerkt in domeinen) 5 N 466 N 786 N 1.028 N 

Gewenste ontwikkelingen (nog niet 

verwerkt in domeinen) 778 N 784 N 1.038 N 1.100 N 

Dekkingsplan 1.279 V 1.224 V 1.224 V 1.324 V 

Saldo 0 V 15 V 169 V 116 V 

Alle bedragen x € 1.000 
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Vervolgtraject 

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de begroting toegezonden aan de provincie. Deze 

gaat vervolgens bepalen of het repressieve financiële toezicht gehandhaafd blijft. 

Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad stelt het college de productenraming (een 

concept is als bijlage bij de stukken gevoegd) over 2016 vast. Hiermee geeft het college de financiële 

kaders voor het komende jaar aan de organisatie. Ter informatie wordt u ook de voortgang van het 

coalitieakkoord 2013-2018 aangeboden. 

 

 

Risico’s 

In de begroting is een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Voor de 

risico’s met betrekking tot dit besluit verwijzen wij hiernaar. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

bijlagen: 

 

- concept-begroting 2016  

- concept productenraming 2016 

- voortgang coalitieakkoord 2013-2018 

- memo septembercirculaire 2015 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.6 oktober 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de  d.d. ; 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en in hoofdstuk 2 van de financiële verordening: 

 

besluit: 

1. in te stemmen met het dekkingsplan zoals opgenomen in de begroting 2016 (onderdeel E 

inleiding, begrotingssaldo komende jaren); 

2. het college te autoriseren tot het doen van uitgaven en het realiseren van inkomsten  voor 

het economisch domein voor per saldo een bedrag van € 1.201.200 (N); 

3. het college te autoriseren tot het doen van uitgaven en het realiseren van inkomsten  voor 

het sociaal domein voor per saldo een bedrag van € 42.262.000 (N); 

4. het college te autoriseren tot het doen van uitgaven en het realiseren van inkomsten  voor 

het domein burger en bestuur voor per saldo een bedrag van € 43.463.200 (V); 

5. het college te machtigen tot het doen van investeringen zoals deze zijn opgenomen in de 

investeringsoverzichten binnen de domeinen; 

6. in de stemmen met de gewenste ontwikkelingen die nog niet verwerkt zijn (onderdeel D 

inleiding, begrotingssaldo komende jaren) en deze alsnog binnen de domeinen verwerken; 

7. indien de besluitvorming rondom het accommodatiebeleid tot andere resultaten leidt, dan in 

deze begroting opgenomen, de begroting en het dekkingsplan overeenkomstig aan te 

passen; 

8. de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 vast te stellen. 

  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 3 november 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


