
 (bedragen X 1.000) 

 Activa  Passiva 

 overname voorziening door Schagen  €            17  overname materiële vaste activa door Schagen  €                 392 

 overname netto vlottende schulden door Schagen  €       5.487 

 overname vorderingen op openbare lichamen door 

Schagen  €              5.091 

 overname overlopende passiva door Schagen  €       3.659  overname overlopende activa door Schagen  €                   29 

 overname liquide middelen door Schagen  €              4.752 

 Reserves 

 voorziening naar Schagen voor afboeken investering 

gebouw, ontmantelen en verhuizen  €          248 

 voorziening naar Schagen voor inhuur uitstroomunit 

en call-unit 1e half jaar 2015  €          266 

 voorziening naar Schagen voor frictiekosten 

boventallig personeel (1e twee jaar)  €          227 

 Verdelen restant reserve I-deel  

 -Hollands Kroon  €          183 

 -Schagen  €          177 

 afronding  €               1 

 Totaal  €     10.264  Totaal  €            10.264 

 Toelichting: 

 voorzieningen tbv COWWI: 

 De voorziening inhuur uitstroomunit en call-unit is conform gemaakte afspraken tussen Schagen en Hollands Kroon. 

 Het restant van de reserve wordt verdeeld op basis van inwonertal (1-1-2014) 

 Liquidatie-balans Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland 

In de vorderingen zitten ook de aanvullende bijdragen van Hollands Kroon en Schagen in het tekort van de ISD-KvNH over 2014. Het tekort 

bedraagt in totaal € 218 duizend. Het aandeel van Hollands Kroon hierin is € 111 duizend en dat van Schagen € 107 duizend.

Schagen neemt alle activa, de vlottende passiva over en de voorziening Individueel loopbaanbudget over.

De algemene reserve en de vrij aanwendbare bestemmingsreserves (i-deel en ouderkomers) worden als volgt verdeeld:

 Voor versnelde afschrijving van de investering in het gebouw en voor de kosten van ontmanteling en verhuizing wordt een voorziening 

gevormd. Indien deze niet toereikend is wordt dit achteraf verekend met Hollands Kroon. 

 De frictiekosten boventallig personeel betreft de periode van twee jaar en is berekend op basis van de situatie op 15 april 2015. 

 Als er na die periode nog sprake is van boventallig personeel moet hiervoor binnen de begroting Centrale Ondersteuning 

Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI) een oplossing worden gevonden.    

Detacheringsopbrengsten van boventallig personeel worden ten gunste gebracht van de getroffen voorziening frictiekosten 

boventallig personeel, voor zover deze uitstijgt boven de salarislasten. Indien er een positief saldo overblijft vloeit dit terug 

naar de gemeenten.


