
 

Doel BB2 In 2018 is de 

begroting blijvend 

zuiver en in evenwicht 

2014 2015 2016 2017 2018 

Resultaat 2.1 

Dekking voor tekort 

van 6 miljoen wordt 

deel gerealiseerd met 

een stijging van de 

inkomsten die in 2018 

0,5 miljoen oplevert. 

Per jaar wordt bij de 

opstelling van de 

begroting beoordeeld 

in hoeverre er extra 

inkomsten gegenereerd 

moeten worden om de 

begroting in evenwicht 

te brengen. 

Per jaar wordt bij de 

opstelling van de 

begroting 

beoordeeld in 

hoeverre er extra 

inkomsten 

gegenereerd moeten 

worden om de 

begroting in 

evenwicht te 

brengen. 

Per jaar wordt bij de 

opstelling van de 

begroting 

beoordeeld in 

hoeverre er extra 

inkomsten 

gegenereerd 

moeten worden om 

de begroting in 

evenwicht te 

brengen. 

Per jaar wordt bij de 

opstelling van de 

begroting 

beoordeeld in 

hoeverre er extra 

inkomsten 

gegenereerd 

moeten worden om 

de begroting in 

evenwicht te 

brengen. 

Per jaar wordt bij de 

opstelling van de 

begroting 

beoordeeld in 

hoeverre er extra 

inkomsten 

gegenereerd 

moeten worden om 

de begroting in 

evenwicht te 

brengen. 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

 

 

 

 

Bij het opstellen van de begroting is de gehele gemeentelijke organisatie betrokken. Om de begroting in evenwicht 

te brengen wordt aan budgetverantwoordelijke gevraagd welke inkomsten wanneer en hoeveel kunnen worden 

verhoogd. 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

 

 

Controlerend, middels vaststelling van de begroting 

Indicator  Een sluitende begroting 

 Per opbrengst –voor zover mogelijk- een kostendekkend tarief 

 Een vergelijking met tarieven andere gemeenten, waarbij het tarief van de gemeente Schagen niet uit de pas 

loopt 

 

 



 

 

  

Resultaat 2.2 

Op investeringen in 

maatschappelijk 

kapitaal wordt niet 

meer meerjarig 

afgeschreven. 

In 2014 brengen we in 

beeld hoe we de 

versnelde afschrijving 

van investeringen in 

maatschappelijk nut 

met terugwerkende 

kracht kunnen 

realiseren. 

In 2014 is over 10% van 

de boekwaarde  van 

de bestaande 

investeringen met een 

maatschappelijk nut  

extra  afgeschreven en 

waarbij deze 

boekwaarde 

teruggebracht is tot nul. 

In 2015 is over 20% 

van de boekwaarde  

van de bestaande 

investeringen met 

een maatschappelijk 

nut  extra  

afgeschreven en 

waarbij deze 

boekwaarde 

teruggebracht is tot 

nul. 

In 2016 is over 30% 

van de 

boekwaarde  van 

de bestaande 

investeringen met 

een 

maatschappelijk 

nut  extra  

afgeschreven en 

waarbij deze 

boekwaarde 

teruggebracht is tot 

nul. 

In 2017 is over 40% 

van de 

boekwaarde  van 

de bestaande 

investeringen met 

een 

maatschappelijk nut  

extra  afgeschreven 

en waarbij deze 

boekwaarde 

teruggebracht is tot 

nul. 

In 2018 wordt over 

50% van de 

boekwaarde  van de 

bestaande 

investeringen met 

een maatschappelijk 

nut  extra  

afgeschreven en 

waarbij deze 

boekwaarde 

teruggebracht is tot 

nul. 

Opgenomen in het 

coalitieakkoord 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

 

 

De actie ligt voornamelijk binnen de afdeling financiën. Afstemming en communicatie met budget 

verantwoordelijken moet wel plaatsvinden 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Controlerend, middels vaststelling van de begroting en jaarrekening 

 

Indicator 

 

De balans van de gemeente Schagen 

 



 

Resultaat 2.3 

Reservepositie en 

weerstandsvermogen 

zijn in balans met de 

risico’s. 

 

Jaarlijks bij het 

opstellen van de 

begroting wordt een 

inventarisatie van de 

risico’s gemaakt en 

afgezet tegen het 

weerstandsvermogen 

Jaarlijks bij het 

opstellen van de 

begroting wordt een 

inventarisatie van de 

risico’s gemaakt en 

afgezet tegen het 

weerstandsvermogen 

Jaarlijks bij het 

opstellen van de 

begroting wordt een 

inventarisatie van de 

risico’s gemaakt en 

afgezet tegen het 

weerstandsvermogen 

Jaarlijks bij het 

opstellen van de 

begroting wordt een 

inventarisatie van de 

risico’s gemaakt en 

afgezet tegen het 

weerstandsvermogen 

Jaarlijks bij het 

opstellen van de 

begroting wordt een 

inventarisatie van de 

risico’s gemaakt en 

afgezet tegen het 

weerstandsvermogen 

Opgenomen in het 

coalitieakkoord 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

 

 

Bij het opstellen van de begroting is de gehele gemeentelijke organisatie betrokken. Om de risico’s in beeld te  

brengen wordt aan de budgetverantwoordelijken een opgave van de bij hen bekend zijnde risico’s gevraagd. 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Controlerend, middels vaststelling van de begroting en jaarrekening 

 

Indicator 

 

Een ratio weerstandsvermogen in 2018 van 1.0 

 

 

 

 


