
  

Bijlage 4 Budgetten naar begrotingsjaar 2013

Nr. Omschrijving budgetregels saldo tlv resultaat

1 Egem I, voor NUP 23.836,00                

2 Loods Callantsoog 129.000,00      

Dekking voorziening/reserve onderhoud gebouwen 105.000,00-      24.000,00                

3 HSZ budget I&A 630.000,00      

Dekking frictiebudget 630.000,00-      

4 HSZ fusiebudget: (Ontwikkelins medewerkers en organisatieonderdelen) 226.000,00      

5 Huisstijl 38.000,00        

6 Flankerend beleid 190.000,00      

Dekking frictiebudget 454.000,00-      -                            

 

7 Bodemsanering Ketelduinweg 200.000,00      

Subsidie bodemsanering Ketelduinweg 200.000,00-      

8 Project Helder in de Kop 29.378,00        

Subsidie project Helder in de Kop 29.378,00-        

-                            

9 Centrum Jeugd en Gezin, huisvesting 35.000,00                

10 Speelplaatsen en -velden 31.832,00                

11 Taskforce natuurbranden 4.937,00                  

12 Structuurvisie Petten 1.000.000,00  

13 Klimaatvisie 135.937,00      

14 Groenbeheersplan 28.558,00        

15 Overige komgrenzen dorpen 75.000,00        

16 Waterbergingsprojecten 67.000,00        

17 Project Stichting Zijper Kerken 64.943,00        

18 Zwakke schakels/ro 6.021,00          

Dekking vanuit reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens 1.377.459,00-  -                            

19 Stamriool traject 1 kern Callantsoog 49.609,00        

Dekking reserve riool 49.609,00-        

20 Afscheidsbudget vm Zijpe 1.385,00                  

21 Verhuizing bibliotheek 't Zand binnen Multitreffer 63.000,00                

22 Verkoop bibliotheek Callantsoog 193.000,00-      

Plug in bibliotheek Callantsoog 47.500,00        

145.500,00-             

23 Bodemsanering Handelsweg 1 25.000,00                

24 Brede scholen Sint Maartensbrug en Burgerbrug 62.896,00                

25 St Kinderopvang Zijpe, tekort 2012 10.259,00                

26 Lokaal volkshuisvestingsbeleid 38.506,00                

27 Inburgeringsprogramma's 34.576,00                

28 Aankoop zwanen 7.616,00          

Bijdrage reserve kunst 7.616,00-          

-                            

29 Uitvoering nota economische zaken 58.705                     

30 Step te Save 2011-2013 30.000,00        

Reserve Wmo 30.000,00-        

31 Brede school Smb-bouw/woonrijpmaken (6830252) 1.749.357,00  

Brede school Smb-grondverkopen (6830256) 1.215.270,00-  

Brede school Bbg-bouw/woonrijpmaken (6830262) 514.734,00      

Brede school Bbg-grondverkopen (6830266) 456.840,00-      

Bijdrage reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens 591.981,00-      

32 Aanpassen voorgevel Automuseum 65.000,00                

33 Aanleg parkeerplaatsen handbalveld nabij Spartahal 20.100,00                

34 Viering 600 jaar Stad Schagen 20.000,00                

35 Garantstelling 550 jarig bestaan van de markt 10.600,00                

36 Stadsmanagement 65.000,00                

37 Uitvoering klimaatvisie (Toevoeging Reserve Ambitieus Milieubeleid) 112.392,00             

Subtotaal 561.524                   

Instellen twee Bestemmingsreserves:

38 Implementatiemiddelen decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ 230.065,00             

( Reserve Decentralisatie Sociaal Domein)

39 Bestemmingsreserve tbv vorming RUD 121.546,00             

Subtotaal 351.611                   

Totaal 913.135              



 
 
 
Toelichting op Budgetten naar begrotingsjaar 2013 
 
 
1. Egem I 

Het restant budget Egem I wordt in 2013 ingezet voor Het Nationaal Uitvoeringsprogramma 
betere Dienstverlening en e-overheid (NUP). 

 
2. Loods Callantsoog 

Het budget voor de verbouwing van de loods Callantsoog tot opslag reddingsbrigades 
Callantsoog en Groote Keeten ad € 129.000 overhevelen naar 2013. De aanbesteding is rond en 
de werkzaamheden zijn gestart in 2013. Vanuit de reserve onderhoud gebouwen wordt € 105.000 
bijgedragen ter dekking van deze kosten. 

 
3. HZA budgetten I&A 

In de fusieraad van april 2012 is een budget beschikbaar gesteld van € 1,3 miljoen voor de ict-
infrastructuur van de nieuwe gemeente. Dit project is in 2012 niet afgerond en loopt door in 2013. 
Het restant budget wordt daarom doorgeschoven.  

 
4. HSZ fusiebudget ( Ontwikkeling medewerkers en organisatieonderdelen) 

Onderdeel van het fusiebudget van € 2,4 miljoen wat door de fusieraad beschikbaar is gesteld is 
de ontwikkeling van medewerkers en organisatieonderdelen. In de laatste maanden van 2012 is 
hier een start mee gemaakt. Het merendeel van de uitgaven hiervoor vindt plaats in 2013. 
Daarom wordt het restant budget doorgeschoven. 
 

5. Huisstijl 
In het fusiebudget zat ook een onderdeel huisstijl. De meeste producten van de gemeente zijn 
inmiddels aangepast aan de nieuwe huisstijl. Het restant volgt in 2013. Vandaar dat het restant 
budget wordt doorgeschoven. 
 

6. Flankerend beleid 
Onderdeel van het fusiebudget was ook het onderdeel flankerend beleid. Dit budget wordt vooral 
ingezet om medewerkers die niet in de nieuwe organisatie zijn geplaatst aan ander werk te 
helpen. Deze activiteiten vinden vooral in 2013 plaats. Dit is de reden van het doorschuiven van 
het budget. 

 
7. Bodemsanering Ketelduinweg 

De planvorming is nog niet afgerond in 2012. Het budget ad € 200.000 dient te worden 
overgeheveld naar 2013. De kosten worden gedekt door een subsidie van de provincie Noord-
Holland. In 2015 moet er definitief duidelijkheid zijn over het plan. Anders moet de subsidie 
worden terugbetaald. 

 
8. Project Helder in de Kop 

De gemeente heeft de kassier functie voor dit project. Het project loopt nog door in 2013. 
 
9. Centrum Jeugd en Gezin 

Voor de inrichting en apparatuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin is in 2013 nog € 35.000 
nodig. Het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Zijpe heeft op 
18 december 2012 besloten om dit budget bij de winstbestemming 2012 mee te nemen. 

 
10. Speelplaatsen en –velden 

De opdracht voor het opknappen van speelplaatsen in de voormalige gemeente Zijpe is al 
gegeven. De werkzaamheden vinden echter pas in 2013 plaats. 

 
11. Taskforce natuurbranden 

Het meetsysteem voor de natuurbranden is in 2013 geplaatst en wordt dan via de 
Veiligheidsregio bij de gemeenten in rekening gebracht. Daarom het budget 2012 ad € 4.937 
overhevelen naar 2013. 

 
Diverse projecten vanuit de begroting 2012 Zijpe, die gedekt worden door de reserve nieuwe 
beleidsvoornemens, zijn nog niet (geheel) uitgevoerd in 2012 en lopen door in 2013.Dit betreft: 
 

12. Structuurvisie Petten De uitwerking en realiseren van projecten per deelgebied vind in 2013 
plaats. 
 
 
 
 



 

 
 

13. Klimaatvisie  Dit project loopt nog door over de jaren 2013-2014. De budgetten zijn gebaseerd op 
de Klimaatvisie gemeente Zijpe 2010-2020. 
 

14. Groenbeheersplan Onderdeel van het Groenbeheerplan (vm Zijpe) zijn de ambities uit de nota 
Veelkleurig Landschap. Hierin zijn per dorpskern verbeteringen van de groenstructuur in het 
kader van Veelkleurig Landschap vastgelegd. Hiervoor is vanaf 2011 voor 4 jaar € 40.000 per 
jaar begroot. Het restant budget 2012 zal in 2013 worden besteed. 
 

15. Overige komgrenzen dorpen In de raad van 24 mei 2011 is het raadsvoorstel “Realisatie 
Versterking Toeristische Aantrekkingskracht” behandeld. Hierin is o.a een bedrag ad € 75.000 
beschikbaar gesteld voor het upgraden van strandopgangen en de komgrenzen langs de kust. 
Voor het upgraden van de komgrenzen van de andere dorpen is nogmaals een bedrag van € 
75.000 beschikbaar gesteld in de raad van 25 oktober 2011. 
 

16. Waterbergingsprojecten Dit project loopt door in 2013 en betreft het gemeentelijk aandeel voor de 
verbetering van recreatieve voorzieningen. 
 

17. Project Zijper Kerken Dit betreft het project Stichting Zijper Kerken en is gebaseerd op basis van 
het renovatieplan en meerjarig onderhoudsplan (Monumentenwacht). Het project loopt over 6 
jaar. 
 

18. Zwakke schakels/ro Voor de versterking aan de zwakke schakels HPZ (Hondsbosche- en 
Pettemer Zeewering) en DKNH (Duinen van de Kop van Noord-Holland) hebben de provincie 
Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een 
dubbeldoelstelling meegekregen van het Rijk. Niet alleen de veiligheid moet op orde worden 
gebracht. Ook de ruimtelijke kwaliteit in het gebied moet een impuls krijgen. Natuurmonumenten, 
Landschap Noord-Holland, de gemeenten Bergen en Zijpe, provincie NH en HHNK geven samen 
invulling aan de ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling. 
Voor de uitvoering van het uiteindelijke programma Ruimtelijke Kwaliteit bouwstenen Zwakke 
Schakels zal aan de deelnemende partijen een eigen bijdrage worden gevraagd.Het project loopt 
over de jaren 2012 tot en met 2016. 
 

19. Stamriool traject 1 kern Callantsoog 
Door de discussie over de afwerking van de inspectieputten is dit project nog niet afgerond in 
2012 en loopt het door in 2013. 

 
20. Afscheidsbudget voormalig Zijpe 

Voor in 2013 te maken foto collages over het afscheid Zijpe is nog een bedrag ad € 2.000 nodig. 
 
21. Verhuizing bibliotheek ’t Zand binnen Multitreffer 

De verhuizing van de bibliotheek ’t Zand binnen Multitreffer heeft nog niet plaatsgevonden in 
2012 en is verschoven naar 2013. 

 
22. Verkoop Bibliotheek Callantsoog 

De verkoop van de bibliotheek in Callantsoog en de vestiging van een plug-in bibliotheek is niet 
gerealiseerd in 2012 en vindt nu plaats in 2013. 

 
23. Bodemsanering Handelsweg 1 

Na afronding van de bodemsanering in 2013 worden de kosten afgerekend met de ondernemer. 
Het budget dient daarom te worden overgeheveld naar 2013. 

 
24. Brede scholen Sint Maartensbrug en Burgerbrug 

Dit betreft een voorbereidingskrediet voor het opstellen van het bestemmingsplan etc. voor de 
brede scholen Sint Maartensbrug en Burgerbrug. Dit project loopt door in 2013. 

 
25. Stichting Kinderopvang Zijpe 

Over 2012 wordt een exploitatietekort bij de stichting Kinderopvang Zijpe verwacht a.g.v. 
incidentele personeelsuitgaven en vervanging afgekeurd speeltoestel. De raad van voormalig 
Zijpe heeft hier op 27 november 2012 (negen maandelijkse rapportage 2012) extra budget voor 
beschikbaar gesteld. De afrekening heeft echter nog niet plaatsgevonden in 2012. 

 
26. Lokaal volkshuisvestingsbeleid 

In 2008 is er geld beschikbaar gesteld door de raad voor de uitvoering van de lokale woonvisie. 
De intentie van dit werkkapitaal was om hier een aantal jaren gebruik van te kunnen maken en 
dat het restant budget wordt overgeheveld naar 2013. 

 



 
 

 
 

27. Inburgeringsprogramma’s 
De inburgeringsprogramma’s lopen over de jaren 2012 tot en met 2015. Het restant budget dient 
daarom te worden overgeheveld naar 2013. 

 
28. Aankoop zwanen 

Door omstandigheden zijn nog niet alle zwanen geplaatst in 2012. Dit wordt in 2013 afgerond. De 
kosten worden gedekt door een bijdrage van de reserve aankoop kunstvoorwerpen. 

 
29. Uitvoering nota economische zaken 

Dit betreft het budget voor het actieprogramma nota Economische Zaken en betreft uniforme 
bewegwijzering Kolksluis, het opstellen van een Distributie Planologisch Onderzoek en 
onderzoeken van fysieke en wettelijke ruimte voor verbredingsactiviteiten voor de agrarische 
sector. Dit project loopt over 4 jaar. Daarom wordt het restant budget overgeheveld naar 2013. 

 
30. Step to Save 

De raad heeft op 22 november 2011 € 50.000 beschikbaar gesteld voor het project Step2Save, 
Werkloze jongeren worden tijdens dit project opgeleid tot energieadviseurs. De kosten worden 
gedragen door NUON en gemeenten. In 2012 is € 20.000 besteed. Het restant wordt 
overgeheveld naar 2013 en wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Wmo/minimabeleid. 

 
31. Brede scholen Sint Maartensbrug en Burgerbrug bouw- en woonrijpmaken 

Deze budgetten zijn door de raad op 4 december 2012 beschikbaar gesteld. De dekking vindt 
plaats vanuit de reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens en toekomstige grondverkopen. De 
provincie Noord-Holland heeft deze begrotingswijziging nog niet goedgekeurd. De provincie heeft 
vooral moeite met de toekomstige grondverkopen als dekking. De raad heeft inmiddels een brief 
hierover van de provincie ontvangen. De organisatie bereidt nu een aanvullend voorstel voor wat 
zo spoedig mogelijk aan de raad wordt aangeboden. 
 

32. Aanpassen voorgevel automuseum 
De raad van oud Schagen heeft in de vergadering van november 2012 besloten een budget  
beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de voorgevel van het automuseum. Dit is in 2012 
nog niet gerealiseerd. 
 

33. Aanleg parkeerplaatsen nabij Spartahal 
De raad van oud Schagen heeft in de vergadering van oktober 2012 besloten een budget  
beschikbaar te stellen voor het aanpassen voor de aanleg parkeerplaatsen nabij de Spartahal Dit 
is in 2012 nog niet gerealiseerd. 
 

34. Viering 600 jaar Stad Schagen 
De raad van oud Schagen heeft in de vergadering van oktober 2012 besloten een budget  
beschikbaar te stellen voor het aanpassen voor de viering van 600 jaar Stad Schagen. Dit is in 
2012 nog niet gerealiseerd. 
 

35. Garantstelling 550 jarig bestaan van de markt 
Het College heeft op 12 februari 2013 besloten een budget beschikbaar te stellen van € 10.600 
en deze kosten te reserveren bij de winstbestemming van de jaarrekening 2012. 
 

36. Stadsmanagement 
De 6% opslag ozb-niet woningen in 2012 in de voormalige gemeente Schagen is bedoeld voor de 
bijdrage voor het stadsmanagement in 2013. In 2013 worden nieuwe afspraken mbt 
stadsmanagement gemaakt voor 2014 en volgende jaren. Derhalve is er geen budget opgenomen 
in 2013 en is er in 2013 ook geen opslag op de ozb.   
 

37. Uitvoering klimaatvisie (Toevoeging Reserve ambitieus Milieubeleid)  
In 2012 is het budget niet volledig gebruikt. Het restantbedrag wordt gebruikt in 2013. Daarom 
wordt een deel overgebracht naar 2013. 
 

38. Reserve Decentralisatie Sociaal Domein  
In de algemene uitkering 2012 is voor de drie gemeenten een bedrag opgenomen voor de 
implementatie decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ. De uitgaven zullen echter in 2013 en verder 
plaatsvinden. Daarom wordt het ontvangen bedrag voor dit doel gereserveerd. De raad ontvangt  
in een later stadium een voorstel over de besteding van deze middelen. 

  



 
 
 
 

39. Reserve Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 
In de algemene uitkering 2012 is voor de drie gemeenten een bedrag opgenomen van ongeveer  
€ 60.000 voor de vorming van een RUD. De deelnemende gemeenten, waaronder Schagen, 
hebben ingestemd met het invoeringsplan van de nieuwe RUD, waaruit een garantie verplichting 
voortvloeit van nog eens € 60.000. Beide bedragen worden daarom gereserveerd. De uitgaven 
zullen in 2013 en verder plaatsvinden. De raad ontvangt in een later stadium een voorstel over de 
besteding van deze middelen. 
 

 
 


