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  Raadsvergadering van 28 mei 2013 Agendapunt 

Datum 

Voorstel van 

Onderwerp 

Programma 

 29 april 2013 

College 

Jaarstukken 2012 Harenkarspel/Schagen/Zijpe  

Alle programma’s 

 

   

Samenvatting

Uw raad wordt voorgesteld de jaarstukken van 2012 ( jaarverslag en jaarrekening) vast 
te stellen en het positieve resultaat van € 1.139.031 te bestemmen zoals hieronder 
aangegeven.  

 

Voorgesteld besluit

In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat voordelige saldi ten gunste van de 
algemene reserve worden bestemd. In afwijking hierop stellen we de volgende 
bestemming voor van het resultaat van € 1.139.031. 

 
Resumé voorstel: Het voordelig resultaat wordt als volgt bestemd: 
 

Totaal Resultaat € 1.139.031 

Af: Overheveling naar Begrotingsjaar 2013 €    913.135 

Saldo ten gunste van Algemene Reserve €    225.896 

 

Tevens stellen we de raad voor een tweetal bestemmingsreserves in te stellen: 
  

Reserve Decentralisatie Sociaal Domein 

Reserve vorming Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)  

 
In 2012 hebben de drie afzonderlijke gemeenten via de algemene uitkering gelden 
ontvangen voor de implementatie van de decentralisatie van de Jeugdzorg en de AWBZ 
en voor de vorming van een RUD. Daarnaast staat de gemeente nog garant voor een 
deel van de frictiekosten. Voorgesteld wordt om de via de algemene uitkering 
ontvangen middelen en de garantieverplichting in een reserve te storten.  

 

Financiële gevolgen

Zoals hierboven aangegeven betreft dit advies de jaarstukken van de drie voormalige 
gemeenten. In de verschillende jaarstukken wordt een uitleg gegeven over de 
verschillen tussen de begrote en werkelijke baten en lasten over 2012. Hieronder bij 
onderdeel 4 (Financiën) wordt het resultaat na bestemming per gemeente aangegeven 
en tevens de bestemming van dit resultaat.  

 

Raadsvoorstel 
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Advies raadscommissie

De jaarstukken worden plenair behandeld in de vergadering van de gemeenteraad.  
 

1 Aanleiding

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen de jaarstukken 
uiterlijk 15 juli 2013 door de raad te worden vastgesteld. 
 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

De jaarstukken 2012 (jaarverslag en jaarrekening) inclusief de bestemming  van het 
positieve resultaat van € 1.139.031 aan de raad aan te bieden ter vaststelling. 
 

3 Argumenten

Op grond van het BBV stelt de raad de Jaarstukken vast.  
 

4 Financiën 

 

De raden van de drie gemeenten hebben in het verslagjaar een aantal besluiten 
genomen en budgetten beschikbaar gesteld voor uitgaven die echter in het geheel niet  
of slechts gedeeltelijk tot uitvoer zijn gekomen. Voorgesteld wordt om deze over te 
hevelen naar het boekjaar 2013. In de bijlage vindt u hiervan een overzicht.  
 

Overzicht actieve kapitaalsinvesteringen 2012 oud-Zijpe 
In de voormalige gemeente Zijpe was het gebruik om bij de vaststelling van de 
jaarstukken de raad te laten besluiten de kredieten af te sluiten dan wel over te 
hevelen. Conform deze manier van werken stellen wij voor de volgende investeringen 
af te sluiten.  
 

- Bluskleding - Uitbreiding huisvesting obs Petten 

- 4 valbeveiligingen - Ombouw noodtrap Multitreffer 

- 2 explosiegevaarmeters - Lichtinstallaties handbalvelden 

- 72 ademluchttoestellen - Vervanging weidesleep Bano 

- Terras redd. brigade Petten - Vervanging kunstmeststrooier 

- Verkeersvisie ’t Zand - Vervanging versnipperaar  

- Aanpassing bushaltes Callantsoog - Herwerk dierenparken 

- Bluskleding - Uitvoering strandnota 

- Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan - Speeltoestellen 2012 

- 5 parkeerautomaten - Uitbreiding huisvesting obs Petten 

- 2 handcomputers parkeren - Ombouw noodtrap Multitreffer 

- Aanpassing rioolgemalen - Hardware automatisering 2012 

- Urnenmuur begraafplaats Petten - Mercedes 8-VRX-14 

- Onderzoek herhuisv. Zijpermuseum - VW transporter  

- Novell servercluster -  

 

Resultaat na bestemming gemeente Harenkarspel N     44.066 

Resultaat na bestemming gemeente Schagen N      65.717 

Resultaat na bestemming gemeente Zijpe V 1.248.814 

Saldo resultaat V 1.139.031 

Investeringen/Kredieten naar begrotingsjaar 2013 N 913.135 

Saldo naar Algemene Reserve V 225.896 
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De overige kredieten (zie bladzijde 146 en 147  van de Jaarstukken gemeente 
Zijpe) worden overgebracht naar 2013.  
 

 

5 Risico's

Niet van toepassing 
 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 
 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 
 
 
N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink,  
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2013, nr. ;  

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit:

1. de Jaarstukken 2012 voor de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en 

Zijpe vast te stellen, inclusief het voorstel om het voordelig resultaat van de 

Jaarrekening 2012, ad €  1.139.031 als volgt te bestemmen: 

 

Totaal Resultaat € 1.139.031 

Af: Overheveling naar Begrotingsjaar 2013 €    913.135 

Saldo ten gunste van Algemene Reserve €    225.896 

 

2. De volgende reserves in te stellen: 

Reserve Decentralisatie Sociaal Domein 

       Reserve vorming RUD  

 

3. Onderstaande kredieten af te sluiten: 

 

- Bluskleding - Uitbreiding huisvesting obs Petten 

- 4 valbeveiligingen - Ombouw noodtrap Multitreffer 

- 2 explosiegevaarmeters - Lichtinstallaties handbalvelden 

- 72 ademluchttoestellen - Vervanging weidesleep Bano 

- Terras redd. brigade Petten - Vervanging kunstmeststrooier 

- Verkeersvisie ’t Zand - Vervanging versnipperaar  

- Aanpassing bushaltes Callantsoog - Herwerk dierenparken 

- Bluskleding - Uitvoering strandnota 

- Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan - Speeltoestellen 2012 

- 5 parkeerautomaten - Uitbreiding huisvesting obs Petten 

- 2 handcomputers parkeren - Ombouw noodtrap Multitreffer 

- Aanpassing rioolgemalen - Hardware automatisering 2012 

- Urnenmuur begraafplaats Petten - Mercedes 8-VRX-14 

- Onderzoek herhuisv. Zijpermuseum - VW transporter  

- Novell servercluster -  

 

4. De overige kredieten vanuit de voormalige gemeente Zijpe (zie bladzijde 146 en 147  van de 

Jaarstukken gemeente Zijpe) worden overgebracht naar 2013.  

 

Aldus besloten in de vergadering van: 28 mei 2013. 

De  raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

Raadsbesluit 


