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Inleiding

2021: Schagen maken we samen 

2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Voor onze inwoners en voor de gemeente. Het was 
een jaar waarin opnieuw kracht en weerbaarheid van de mensen werd gevraagd. Bij het 
voltooien van deze jaarrekening zeggen we voorzichtig: we hebben de coronapandemie 
doorstaan. We zijn als gemeentebestuur en organisatie heel trots op onze inwoners. Zij 
hielden hun kalmte en nuchterheid. De ondernemers hadden het zwaar en ook zij hielden 
moed. Daarom is het leven in de dorpen en stad van gemeente Schagen zo goed mogelijk 
doorgegaan. We leven mee met de inwoners die door Covid-19 een dierbare hebben 
verloren. En met hen die het moeilijk hadden door ziekte en de maatregelen. In totaal 
heeft de pandemie twee jaar geduurd. In 2020 gaven we al aan dat van ons allemaal veel 
werd gevraagd. Voor 2021 was dat dus helaas niet anders.   

Als we de gemeentelijke uitgaven en inkomsten tegen elkaar opwegen, blijkt dat ook in 
dat opzicht het jaar 2021 niet meeviel. Het financieel resultaat over 2021 laat tekort zien 
van ruim
 € 1,9 miljoen. 

Wij hebben in 2021 stevig ingezet op het zo goed mogelijk bijstaan van onze inwoners en 
ondernemers. We hebben ons gericht op het zoveel mogelijk compenseren van 
ondernemers, verenigingen en culturele instellingen. Voor de ondernemers hebben wij de 
regelingen, die vanuit het Rijk zijn gedecentraliseerd, snel en adequaat uitgevoerd.  De 
lasten van verenigingen en culturele instellingen hebben wij maximaal gecompenseerd. 
Dit deden we onder andere door kwijtschelding van huur of met inzet van extra middelen. 
Dit alles om hun gebrek aan inkomen te compenseren.  
De onroerend zaakbelasting is in 2021 minimaal verhoogd. De verhoging was alleen met 
het inflatie percentage. Ondertussen zetten we ons in om onze gemeentelijke financiële 
basis te verbeteren, Daarvoor hebben we vervolgstappen gezet. Wij blijven ons daarvoor 
inzetten. Zo hebben we, samen met een aantal andere gemeenten, actie gevoerd. We 
hebben via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, geprotesteerd tegen  de 
voorgenomen kortingen op het Gemeentefonds. Gemeente Schagen was daarin een  
zogenaamde nadeel gemeente, maar we hebben de inkomsten nodig. Onze actie had 
succes: deze kortingen zijn voorlopig uitgesteld. Om de gemeentelijke inkomsten voor 
onze inwoners te behouden, hebben we ingestemd met een resolutie voor herijking van 
het gemeentefonds. Wij blijven onze inkomsten van deze zijde bewaken, omdat we niet 
willen dat de lasten voor onze inwoners toenemen.

De toeslagen affaire kwam in 2021 geheel aan het licht. Daar hebben ook inwoners van 
Schagen onder geleden. Wij hebben ons maximaal ingezet om onze inwoners die daarin 
de dupe waren te faciliteren en te ondersteunen.

In een samenleving als de onze groeit en verandert er veel. Ons takenpakket neemt dus 
ook meer toe. Wat een gemeente allemaal doet en regelt dat verandert voortdurend. In 
feite komen er taken bij. Bijvoorbeeld de voorbereiding die we nu treffen met de komst 
van de Omgevingswet 2023. Het uitgangspunt is dat de regels voor ruimtelijke 
ontwikkeling worden vereenvoudigd en samengevoegd. Dat is goed voor de inwoners en 
ondernemers. Dat houdt ook in dat wij, achter de schermen, veel aan een goede 
voorbereiding doen. Daar hebben we permanent geschikte mensen voor nodig. De 
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gemeente groeit en daar zijn we blij mee. De projecten voor woningbouw en verbetering 
van de leefomgeving vragen onze volle inzet. Al deze complexe omstandigheden en 
onzekerheden houden ons alert. Dit jaar zijn we opnieuw  er in geslaagd ons werk goed 
uit te voeren. Onze aandacht blijft vooral bij het ondersteunen van hén die dat het meest 
nodig hebben. Dat is te zien aan onze uitgaven. Elke gemeente besteedt veel aan sociale 
zorg. Dat is ook in Schagen zo, maar niet alles is uit te drukken in geld. Als gemeente 
functioneren we goed omdat onze inwoners sterk met elkaar verbonden zijn. Zij zorgen 
voor elkaar. Zij onderhouden hun relaties in hun woonkern, zij kijken om naar hun buren. 
Daarom uiten we graag onze enorme waardering voor de samenleving. Elke inwoner in 
dorpen en stad van gemeente Schagen heeft hieraan bijgedragen. Onze inwoners 
verdienen een groot compliment.

De gemeentelijke organisatie moest in 2021, net als in 2020, voor het grootste deel thuis 
werken. Ondanks dat we letterlijk op afstand hebben gewerkt en elkaar niet konden 
ontmoeten, zien we ook voordelen van het thuis werken. We zien dat thuis vaak 
efficiënter wordt gewerkt en overlegd. De vergaderingen gaan via Teams en dat maakt 
het zakelijker. Misschien minder gezellig, maar wel directer en taakgericht. De inwoners 
hielden onze volle aandacht. Wij konden hen ook vanuit huis bellen en spreken. De 
bezorging van onze producten als paspoort en vergunningen ging onverminderd door. We 
zien ook een trend. Als gemeente hebben we te maken met  toenemende vragen uit de 
samenleving. De vragen zijn ook anders van aard. De inwoner speelt een grotere rol 
voordat wij tot beslissingen over gaan. We zijn blij dat de inwoner met ons wil 
participeren en meedenkt. En hoewel het van ons allemaal veel blijft vragen, zijn we in 
2021  mét elkaar een succesvolle weg ingeslagen. We blijven, ook vanuit huis, met onze 
inwoners in gesprek. We maken gebruik van hun kennis, want zij leven in de omgeving 
waar wij beleid voor maken. Samen vinden we antwoorden op de vragen. Er is daarnaast 
een ontwikkeling die we ook in 2021 zich zien versterken: de tweedeling in de 
samenleving. Er zijn ondernemers en inwoners die door de corona maatregelen hard zijn 
getroffen. Zij verloren inkomen. Aan de andere kant zijn er ondernemers en inwoners die 
het juist heel druk hadden of voor wie nauwelijks iets veranderde. Als gemeente houden 
we een wakend oog, omdat we hulp blijven bieden aan wie dat echt nodig heeft.

In dat verband noemen we ook de verenigingen. De maatregelen tegen corona dwongen 
ons ook in 2021 op afstand te blijven. Ontmoetingen en bijeenkomsten moesten we 
opnieuw annuleren. Niet alleen in het gemeentehuis, overal in onze mooie gemeente 
bleef het vaak stil. Geen Paasvee, geen Popweekend, geen Huisweidfestival en ga zo 
maar door. De (sport)verenigingen en evenementenorganisaties maakten daardoor ook 
een ongekend (financieel) zwaar jaar door. Daar konden we gelukkig iets aan doen. 
Samen met de provincie gaven we financiële ondersteuning aan de organisaties van 
grote plaatselijke evenementen die niet door konden gaan in 2021. 

Het is bemoedigend dat we steun konden geven. Binnen onze mogelijkheden als 
gemeente werkten we hard om inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en 
ketenpartners te helpen. Mede daarom zijn ze deze periode zo goed mogelijk 
doorgekomen, Ondertussen leverden we onze normale dienstverlening zo goed mogelijk. 
De balies bleven open, de telefoondienst draaide en de inwoners bereikten ons. Onze 
plannen en ambities uit het laatste jaar van het coalitieakkoord voerden we zoveel 
mogelijk uit naar de wensen van de gemeenteraad. Dat is onze verantwoordelijkheid als 
gemeentelijke overheid.

In 2021 zijn er grote stappen gezet voor de Energy & Health Campus (EHC). Voor de 
nieuwe reactor zijn twee bestemmingsplannen vastgesteld. Hiermee is een belangrijke 

5



hobbel genomen en kan PALLAS de aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. 
Zodra PALLAS deze vergunning binnen heeft, kan men aan de slag voor het realiseren 
van de nieuwe kernreactor om zo de productie van medische isotopen in Petten veilig te 
stellen. Op de EHC zijn daarnaast diverse ontwikkelingen gaande die bijdragen aan een 
aantrekkelijke werkomgeving op een inspirerende locatie, die zichtbaar is en betrokken 
partijen verbindt. De EHC ontwikkelt zich zo steeds meer tot volwaardige campus.

In deze jaarrekening leest u welke resultaten we vorig jaar ondanks en door corona 
hebben gehaald. Het financieel resultaat over 2021 laat tekort zien van ruim 1,9 miljoen 
euro . 
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Algemeen

Resultaat

In het afgelopen jaar hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de ontwikkeling van het 
saldo.
Bij de 2e Tussenrapportage 2021 kwam het saldo uit op € 2.945.000 negatief.
Het jaarrekening resultaat 2021 komt uit op €1.905.000 negatief.

De verschillen lichten we toe bij de domeinen of bij de toelichting op de balans.
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Toelichting jaarrekening

Grootste voor- en nadelen 2021
In de onderstaande tabel zijn de grootste afwijkingen op de budgetten weergegeven:

Grootste voordelen
1e tussen 
rapportag

e

2e tussen 
rapportag

e

Jaarrekeni
ng

Totaal

Algemene uitkering Gemeentefonds 0 1.822 950 2.772

Bouwleges 445 0 0 445

Kapitaallasten + treasury 276 300 116 692

Toeristen- en forensenbelasting 0 0 355 355

Totaal voordelen 721 2.122 1.421 4.264

     

Grootste nadelen
1e tussen 
rapportag

e

2e tussen 
rapportag

e

Jaarrekeni
ng

Totaal

Jeugdzorg 0 -2.380 -323 -2.703

WMO en huishoudelijke hulp -635 -621 -65 -1.321

Coronamaatregelen 0 -179 0 -179

Personeelsbudget -1.434 -667 0 -2.101

Totaal nadelen -2.069 -3.847 -388 -6.303

 

Overige voor- en nadelen -166 294 7 134

 

Saldi uitkomsten -1.514 -1.431 1.040 -1.905

De mutaties van de 1e en 2e tussenrapportage van 2021 zijn in de betreffende 
rapportages toegelicht. In deze jaarrekening zijn alleen de toelichtingen te vinden die zich 
na de 2e tussenrapportage hebben voorgedaan.

Grondbeleid
In de paragraaf Grondbeleid staat de voortgang van de diverse bouwgrondexploitaties 
van de gemeente. 

Ontwikkeling grondexploitatieportefeuille 
Via het MPG 2021 is voorgesteld om een twee grondexploitaties af te sluiten: 
Warmenhuizen centrum fase 2 en Regioplein. Dat is nu bij de jaarrekening verwerkt. In 
2021 is één nieuwe grondexploitatie (Warmenhuizen Remmerdel) door de raad 
vastgesteld.

Onderbouwing winstneming
De winstneming komt ten gunste aan de reserve grondexploitaties (zie ook: 'ontwikkeling 
reserve grondexploitatie'). Voor de tussentijdse winstneming geldt de 'percentage of 
completion' methode (POC); oftewel de mate waarin kosten en opbrengsten zijn 
gerealiseerd. Bij de bepaling van de winstneming is vanuit het voorzichtigheidsprincipe 
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rekening gehouden met project specifieke risico's, zoals deze zijn verwoord in de MPG 
2021. De marktrisico's zoals genoemd in de MPG 2021 zijn conform BBV niet 
meegenomen in de bepaling van de winstneming.

Ontwikkeling boekwaarde 
De boekwaarde - de som van gerealiseerde kosten en opbrengsten inclusief winstneming 
-  is in 2021 per saldo met € 560.000 toegenomen. Per 31-12-2021 bedraagt de bruto 
boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie € 8,2 miljoen. 

Ontwikkeling voorzieningen grondexploitaties
Voorzieningen worden getroffen bij een te verwachten nadelig resultaat van de 
grondexploitatie. Dit is alleen het geval bij grondexploitatie van bedrijventerrein Lagedijk 
en winkelcentrum Makado. De verliesvoorziening bedraagt per 31-12-2021 € 4,1 miljoen. 

COVID-19 (Coronavirus) en jaarrekening 2021
De uitbraak van het corona virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, heeft financiële 
gevolgen voor de jaarrekening 2021. In deze jaarrekening is een aparte paragraaf 
opgenomen waarin een financieel overzicht is opgenomen.  Over het jaar 2021 is per 
saldo een bedrag van € 42.000 ten laste van de gemeenterekening gekomen.
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Financiële kengetallen

Risicobeheer, renterisiconorm, kasgeldlimiet
Voor de beheersing van de renterisico's gelden twee concrete richtlijnen: De 
renterisiconorm en de kasgeldlimiet (beide genoemd in de Wet FIDO).

Renterisiconorm
Het totaal van de leningen waarvan de rente komend jaar wordt aangepast en het bedrag 
van de jaarlijkse aflossingen, mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het 
begrotingstotaal. In de tabel renterisiconorm is de ontwikkeling van de renterisiconorm 
weergegeven. Wij hebben geen langlopende geldleningen waarop wij de komende jaren 
een renterisico lopen. Dus blijven we hierdoor ruimschoots binnen de wettelijke norm 
(wet FIDO).

Kasgeldlimiet
De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder (provincie) geïnformeerd moet worden 
als de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. In 2021 is de 
kasgeldlimiet niet overschreden. 

Lastendruk
In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten 
per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde met plaats 
215 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten 
aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 370. 

In de gemeente Schagen is de gemiddelde woonlast € 851. Landelijk liggen de 
gemiddelde woonlasten op € 813.
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Risicobeheersing

Risicomanagement 
Risicomanagement is het proces om risico's zodanig te beheersen dat meer zekerheid 
bestaat dat de organisatie haar doelstellingen zal realiseren.

Ontwikkeling risico’s
In 2021 zijn in de gemeentelijke organisatie een aantal risico’s duidelijk zichtbaar 
geworden. Deze zijn in drie onderwerpen te benoemen. Zij raken alle drie het continueren 
van de dienstverlening. Ze zijn lastig te kwantificeren in een financieel risico.
De onderwerpen worden verder toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing.

Daarnaast is een algemene ontwikkeling te zien. We zien dat de risico’s toenemen, maar 
het weerstandsvermogen afneemt. Dit leidt tot een lagere weerstandsratio (1,8) dan 
voorgaand jaar (2,1), maar is wel hoger dan begroot (1,6). Daarnaast is de ratio nog 
steeds hoger dan het gewenste niveau (1,5). 

Ten opzichte van vorig jaar is het risico op precario leidingen komen te vervallen. De 
risico's op de open einde regelingen in het sociaal domein nemen toe. Daarnaast nemen 
ook de financiële gevolgen van risico's op het gebied van calamiteiten, rampen en 
cybersecurity toe.
Daarnaast is het risico op de nadelige gevolgen voor de gemeente Schagen van de 
herijking gemeentefonds groter geworden.

Overige kengetallen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan ook een aantal wettelijk 
voorgeschreven kengetallen. De netto schuldquote is gedaald van 25,9% naar 24,4%. Dit 
komt door  mutaties aan de activa kant. Met name de mutaties in de uitzettingen < 1 
jaar. 
De ratio van de solvabiliteit is nagenoeg gelijk gebleven op 43,0% ten opzichte van 
43,4% in 2020.
Het percentage belastingcapaciteit van 105%, laat zien, dat we met onze lokale lasten 
boven het landelijk gemiddelde bewegen.
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Jaarrekening

Domein lasten
Rekening 

2020

Primaire 
begrotin

g 2021

Begrotin
g na 

wijziging 
2021

Rekening 
2021

Domein ruimte en economie

D1RE1.1
9

Algemeen 1.049 656 162 638

D1RE2.1
9

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

3.251 3.471 848 1.070

D1RE3.1
9

Bedrijven kunnen groeien 272 217 335 340

D1RE4.1
9

Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

376 377 509 479

Subtotaal 4.948 4.721 1.855 2.526

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.1
9

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving

34.657 29.763 35.627 34.255

D2SG2.1
9

Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en 
beleving vorm

11.199 11.086 13.526 13.212

D2SG3.1
9

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond 
leven

11.903 11.839 13.225 13.317

Subtotaal 57.758 52.687 62.379 60.784

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.1
9

Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

12.703 12.956 12.452 11.291

D3LD3.1
9

Verduurzaming van de leefomgeving 6.230 5.933 6.856 6.975

Subtotaal 18.933 18.889 19.308 18.266

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

42.491 41.440 45.553 44.993

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke beslissingen

158 338 238 199

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting 2 1 1

Subtotaal 42.651 41.779 45.792 45.193

Totaal Lasten 124.291 118.076 129.333 126.769

Domein baten Rekening 
2020

Primaire 
Begrotin

g 2021

Begrotin
g na 

wijziging 
2021

Rekening 
2021

Domein ruimte en economie

D1RE1.19 Algemeen 2.484 2.271 2.619 2.539
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D1RE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

2.663 3.599 1.190 1.422

D1RE3.19 Bedrijven kunnen groeien 92 67 67

D1RE4.19 Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

64 166 98

Subtotaal 5.239 5.934 4.043 4.126

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving

15.487 9.442 13.308 11.937

D2SG2.19 Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en 
beleving vorm

921 617 766 1.211

D2SG3.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond 
leven

7.839 6.444 6.530 6.630

Subtotaal 24.247 16.503 20.605 19.779

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

890 513 457 606

D3LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving 306 444 444 900

Subtotaal 1.196 957 901 1.506

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

95.087 97.045 101.205 101.840

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke beslissingen

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting

Subtotaal 95.087 97.045 101.205 101.840

Totaal Baten 125.769 120.440 126.754 127.251

Rekening 
2020

Primaire 
begrotin

g 2021

Begrotin
g na 

wijziging 
2021

Rekening 
2021

Resultaat voor bestemming 1.478 2.364 -2.579 483

Dotaties aan reserves 15.823 15.504 18.611 18.064

Onttrekkingen aan reserves 14.345 13.142 18.245 15.676

Saldo mutaties reserves -1.478 -2.362 -366 -2.388

Resultaat na bestemming 0 2 -2.946 -1.905
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Jaarverslag
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Domein inwoner en bestuur

Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots is ons credo. Samen maken wij de 
gemeente nog beter. Inwoners ervaren onze excellente dienstverlening nog meer als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar. Wij blijven investeren in de toekomst.

De gemeente is er voor de bewoners; samen kunnen we het beter dan alleen. Daarom 
geloven wij heilig in 'samen maken', zodat inwoners waarde en kwaliteit aan hun 
leefomgeving kunnen toevoegen.

Inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer zaken niet mogelijk, of juist verplicht 
zijn. Wij zijn direct aanspreekbaar op onze acties. 

In dit domein leest u hoe we de volgende onderwerpen in de praktijk gaan brengen:
· dienstverlening, 
· participatie,  
· een doelmatige bedrijfsvoering,
· een gezond en haalbaar financieel beleid.
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Doelstelling IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

Resultaat IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk 
beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen 
verwachten

Focus op kwaliteit Dienstverlening
De aangekondigde verschuiving van de focus, van de organisatieontwikkeling, naar de 
kwaliteit van dienstverlening, heeft een pas op de plaats gemaakt. De reden hiervan is 
dat het college wil dat de organisatie meer extern dan intern gericht bezig is. 

Naar aanleiding van de gesprekken van het college met de organisatie is een nieuw 
koersdocument vastgesteld: 'Schagen maken we samen'. 
Het kunnen zorgen voor een goede dienstverlening is daar onderdeel van. 
Het herstel proces om de organisatie op orde te brengen gaat langere tijd duren. In het 
raadsvoorstel bij de begroting wordt dit proces op hoofdlijnen geschetst.

We hebben dit gedaan door:

Dienstverlening
De continue verbetering van onze dienstverlening, het digitaliseren en vereenvoudigen 
van onze processen en het meer aanbieden van digitale producten zijn onverminderd 
doorgegaan. 

· het proces 'emigratie' is digitaal gemaakt
· de aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is gedigitaliseerd en ingericht in  

iBurgerzaken
· de processen 'actualiseren' en 'bijhouden' zijn ingericht
· het proces 'verhuisaangifte' is geoptimaliseerd; verhuizingen die voldoen aan 

bepaalde parameters worden volledig geautomatiseerd verwerkt.

We zijn, door corona, meer gaan werken op afspraak. Zowel door de klanten als door de 
organisatie is dit positief ervaren.

Digitale toegankelijkheid
De nieuwe website is ingericht overeenkomstig de digitale toegankelijkheid vereisten.

Klantenservice
De klantenservice is sinds 2019 het eerste aanspreekpunt voor klanten. Dit, als zij een 
klacht, tip of opmerking hebben over onze dienstverlening. De klantenservice luistert, 
vraagt door en waar mogelijk wordt de klacht direct afgehandeld. Hierdoor voelt de klant 
zich gehoord en gezien. Alle feedback wordt gebruikt om processen te verbeteren en de 
dienstverlening aan de klant naar een hoger niveau te tillen. De klanten waarderen de 
inspanningen van de klantenservice met een 8,6. 

Hostmanship
Hostmanship is het principe dat klanten zich welkom, gehoord, gezien en begrepen 
voelen.
Het breed uitrollen van dit principe is vanwege de pas op de plaats voor wat betreft de 
focus op dienstverlening en het herstelplan (nog) niet gestart.
In kleiner verband wordt binnen de klantenservice dit principe wel uitgedragen en 
toegepast.
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Verkiezingen
Vanwege corona zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer het afgelopen jaar anders 
ingericht. Er kon meerdaags gestemd worden. Per brief stemmen was mogelijk en het 
tellen van de stemmen was anders ingericht.
De verkiezingen zijn succesvol verlopen.

Indicator:
Klantwaardering hal: minimaal 90% (zeer)tevreden.
Dit is in het verslagjaar niet gemeten in verband met de coronapandemie.

Telefonie: 55% afgehandelde vragen in eerste lijn

Klantenservice: klantwaardering van minimaal een 8,5.
Onze klanten waardeerden de dienstverlening van de klantenservice met een 8,6.

  De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

Wij doen dit door:
De activiteiten en resultaten zijn vermeld in de paragraaf bedrijfsvoering.

Resultaat IB1.3 Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

We hebben dit gedaan door:
Het gemeentelijk beleid op het gebied van aantrekken en uitzetten van geld is vastgelegd 
in het Treasurystatuut. In dit statuut is opgenomen dat we uit gaan van een laag 
risicoprofiel. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

· Het uitzetten van gelden vindt plaats bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
of andere financiële instellingen met ten minste een AA-rating.

· Gelden aantrekken gebeurt in beginsel bij de laagste aanbieder, tenzij 
contractueel anders is afgesproken.

· Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Het coronavirus heeft in erg korte tijd heel veel veranderd. De maatregelen die 
wereldwijd worden genomen om de pandemie tegen te gaan, hebben een grote impact 
op de economie. Ook de keuzes van de centrale banken worden hierdoor beïnvloed. Om 
te voorkomen dat de coronacrisis uitmondt in een grote economische crisis, (zoals we die 
zagen in 2008) worden er miljarden extra vrijgemaakt om de economie te blijven 
stimuleren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft hiervoor een noodpakket beschikbaar 
gesteld van maar liefst 750 miljard euro. Het opkopen van staatsobligaties is daarnaast in 
een nog hardere stroomversnelling beland. De beleidsrente van de ECB staat al een poos 
op 0% en de depositorente is zelfs negatief (zo’n -0,5%). Dat betekent dat banken 
moeten betalen voor het geld dat ze bij de ECB stallen. Dit wordt gedaan om ervoor te 
zorgen dat banken blijven spenderen. Op deze manier hoopt de ECB de recessie tegen te 
gaan. 

Financiering via kortlopende geldleningen is nog steeds goedkoper dan via langlopende 
geldleningen. Daarom trekken we pas een langlopende geldlening aan als de 
kasgeldlimiet over langere periode overschreden dreigt te worden. Om een te risicovolle 
financieringspositie te voorkomen, zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de 
kasgeldlimiet en de risiconorm.
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Op grond van het actuele Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten 
investeringen in het openbaar gebied geactiveerd worden (zichtbaar zijn op de balans). 
Dit staat haaks op ons uitgangspunt van zuiver begroten. Investeringen in het openbaar 
gebied zijn niet verhandelbaar en vormen dus geen vermogen van de gemeente. In 
overeenstemming met het BBV gaan we met de investeringen in het openbaar gebied als 
volgt om: de investering wordt geactiveerd en afgeschreven over de periode van de 
verwachte levensduur. Tegelijkertijd wordt een reserve gevormd van gelijke omvang, 
waarmee gedurende de levensduur de afschrijvingslasten worden gedekt. Hierdoor 
schuiven we de lasten niet door naar de toekomst.

Ook dit jaar is inzicht verschaft in de geldstromen, door het opstellen van een begroting, 
een jaarrekening en tussenrapportages. In 2021 hebben we twee tussenrapportages 
opgesteld. Verder is de raad via corona rapportages geïnformeerd over de (financiële) 
situatie rondom de coronapandemie en de gevolgen voor onze gemeente.

Ondanks de beperkingen van de corona-epidemie zijn ook dit jaar, wel in beperkte vorm, 
de aanslagen toeristenbelasting middels steekproeven gecontroleerd door een extern 
bureau. Hierbij wordt een controle gedaan tussen de aangifte en de administratie van de 
onderneming. De aangiften bevatten hierdoor minder fouten.

Onze organisatie heeft dit jaar meer subsidiemogelijkheden benut dan voorgaande jaren. 
Voorbeelden hiervan zijn de subsidies voor duurzaamheid, preventieakkoord, NPO-gelden 
en de BDU-subsidies die door de provincie beschikbaar worden gesteld. Met het optimaal 
benutten van deze subsidies kunnen wij meer realiseren voor onze gemeente en 
inwoners.

Indicator:
een sluitende begroting
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Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle 
belangrijke beslissingen

Resultaat IB2.1 Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig 
en verbindend

We hebben dit gedaan door:

Door de coronamaatregelen hebben de dorpsraden en wijkverenigingen elkaar minder 
fysiek ontmoet. Enkelen van hen hebben hun vergaderingen (digitaal) georganiseerd. De 
gebiedscoördinatoren hebben deze vergaderingen, binnen de dan geldende maatregelen, 
meestal bijgewoond om de verbinding met de inwoners zo veel als mogelijk in stand te 
houden. 

Door de coronamaatregelen is het online platform samen.schagen.nl vaak is ingezet om 
inwoners digitaal of hybride te laten participeren bij projecten. 
Sinds de lancering van het platform in oktober 2020 zijn er 27 projecten op het platform 
geplaatst. In 2021 hebben 4541 inwoners zich ingeschreven op het platform. Daarmee 
stond het totale aantal geregistreerde inwoners in december 2021 op 5178. 

Indicator:
Niet beschikbaar

Resultaat IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven

We hebben dit gedaan door:

De organisatie voerde met een afvaardiging van de raad gesprekken over de kaders van 
participatie. Op basis daarvan is gewerkt aan de Beleidsnotitie Uitgangspunten 
Participatie. Deze zal in februari 2022 in de raadsvergadering worden behandeld. Parallel 
aan de gesprekken met de raad, heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar 
participatie. De aanbevelingen daaruit worden verwerkt in de beleidsnotitie. 

Indicator:
Niet beschikbaar
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

Lasten 42.907 48.147 47.553 594

Baten 99.312 104.899 105.101 203

Saldo 56.405 56.752 57.548 796 V

Totale lasten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle 
vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. 
Inwoners en bedrijven weten wat zij 
van de gemeente kunnen verwachten

1.105 1.215 1.185 30

IB1.2 De bedrijfsvoering is doelmatig en 
efficiënt

35.775 39.922 39.487 435

IB1.3 Het financieel beleid is transparant, 
gezond en haalbaar

5.688 6.770 6.681 89

IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening 
als vriendelijk, snel, goed en 
betrouwbaar

42.568 47.908 47.354 554

IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven 338 238 199 39

IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke 
beslissingen

338 238 199 39

IB3.1 Vennootschapsbelasting 1 1 0 1

IB3 Vennootschapsbelasting 1 1 1

Totaal Lasten Domein inwoner en bestuur 48.147 48.147 47.553 594 V

Toelichting verschillen Lasten
IB 1.1
· In 2021 is niet volledig gebruik gemaakt van het budget dat jaarlijks beschikbaar is 

voor de aanschaf van bedrijfskleding. Dat levert een voordeel op (8V).
· Het totaal van de werkelijke afdrachten aan het Rijk is lager uitgevallen. Deze 

afdrachten houden verband met de leges die wij in rekening brengen bij aanvragen 
(11V).

· Door efficiënter om te gaan met bestaande communicatie middelen zoals de website 
en andere social media, is het budget dat staat in de begroting voor communicatie 
niet volledig benut (10V).

· Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (1V).

IB 1.2
· De corona maatregelen hebben tot gevolg dat de personele bezetting en het live 

aanwezig zijn van personen op de locatie Laan 19 in 2021 drastisch zijn verminderd. 
Gevolg hiervan is dat er beduidend minder kosten waren op het gebied van 
restauratieve goederen en voorzieningen (40V).
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· Het tempo voor het doen van investeringen (investeringen in gemeentelijke 
gebouwen) heeft in de werkelijkheid een andere dynamiek dan in de begroting mee 
wordt gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit resultaat lagere afschrijvingslasten 
verantwoord. Echter staan hier ook lagere onttrekkingen aan reserves tegenover, 
welke over de verschillende resultaten zijn verspreid (30V).

· Per 1 september van het voorgaande jaar  is voor het personeel de nieuwe termijn 
ingegaan voor het aanschaffen  van de benodigde BYOD. In de begroting 2021 is 
hiervoor een totaalbedrag opgenomen van € 396.000- . Dit jaar is hiervan een bedrag 
gebruikt van € 179.000,-Waardoor op dit budget een voordeel ontstaat van € 
217.000,-(217V). Aan de baten kant wordt ook een lager bedrag onttrokken uit de 
reserve BYOD zodat een en ander budgettair neutraal verloopt.

· In 2021 zijn bij de 1e tussenrapportage de kosten voor het inhuren van tijdelijk 
personeel verhoogd. Dit als gevolg van de corona- epidemie en de "rek is eruit". De 
inhuur was nodig om de wettelijke taken die uitgevoerd moesten worden op te 
vangen. Echter een deel van deze inhuurkosten kon gedekt worden uit de bestaande 
budgetten (leges). Hierdoor ontstaat ten opzichte van de eerdere situatie een 
voordeel (206V).

· Extra getroffen beveiligingsmaatregelen en benodigde ondersteuning ICT-beheer 
(52N).

· Overige mutaties zorgen voor resterend nadeel (6N).

IB 1.3
· Er heeft een opschoonactie plaatsgevonden op oude vorderingen. Ook leidde dit tot 

een bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren (belastingen, gewone 
debiteuren en GWS debiteuren). Hieruit komt naar voren dat er toch meer 
vorderingen zijn ontvangen dan rekening was mee gehouden. Daardoor ontstaat een 
incidenteel voordeel op de post algemene lasten en baten(67V). 

· Doordat investeringen achterblijven bij de prognose hebben we minder geld hoeven 
lenen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar “kort geld” (voor een periode van 
minder dan een jaar) geleend in plaats van “lang geld”. Het lenen van kort geld heeft 
het afgelopen jaar geld opgeleverd in plaats van dat het geld gekost heeft. Dat is de 
zogenaamde negatieve rente (59V).

· Ieder jaar wordt de hoogte van de voorziening wachtgeld voormalige wethouders 
bepaald. Naast de lagere verplichte doorbetaling dan begroot aan de voormalige 
wethouders kan de voorziening voor nog toekomstige kosten naar beneden worden 
bijgesteld. Daarnaast moest  de bestaande wachtgeldverplichting van de huidige 
wethouders worden aangepast aan de huidige situatie. Daardoor moest er meer 
gestort worden in de voorziening(77N).

· In de begroting wordt bij de forensenbelasting en toeristenbelasting een bedrag 
opgenomen voor onderzoek. Het gaat om onderzoek naar de controle en analyse van 
de opgegeven belastingen. Als gevolg van de coronapandemie is hiervan een deel 
uitgevoerd. Echter kon door de omstandigheden dit niet in zijn geheel gebeuren. 
Hierdoor is er minder besteed dan in de begroting was opgenomen (29V).

· De afgelopen jaren zijn de kosten voor het opleggen van de aanslagen structureel iets 
lager uitgevallen dan het geraamde budget (7V).

· Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (4V).

B 2.2
· Als gevolg van de corona crisis zijn er minder initiatieven binnen gekomen en zijn 

andere initiatieven gestagneerd (23V).
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· Daarnaast zijn, in het kader van burgerparticipatie tijdens dit corona-jaar, minder 
verzoeken vanuit de samenleving binnengekomen om zaken op te pakken. Dit heeft 
natuurlijk ook te maken met de social distantie (16V).

Totale baten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021 Verschil

IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle 
vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. 
Inwoners en bedrijven weten wat zij 
van de gemeente kunnen verwachten

504 515 555 -40

IB1.2 De bedrijfsvoering is doelmatig en 
efficiënt

1.037 2.867 1.935 932

IB1.3 Het financieel beleid is transparant, 
gezond en haalbaar

97.771 101.517 102.611 -1.094

IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening 
als vriendelijk, snel, goed en 
betrouwbaar

99.312 104.899 105.101 -202

IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven 0 0 0 0

IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke 
beslissingen

IB3.1 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0

IB3 Vennootschapsbelasting

Totaal Baten Domein inwoner en bestuur 99.312 104.899 105.101 -203 V

Toelichting verschillen Baten
IB 1.1
· De legesinkomsten voor Identiteitsdocumenten zijn dit jaar hoger uitgevallen dan 

begroot. In 2021 zijn uiteindelijk meer reisdocumenten en rijbewijzen aangevraagd 
dan er was verwacht (43V) .

· Overige mutaties zorgen voor resterend nadeel (3N).

IB 1.2
· Per 1 september van het voorgaande jaar  is voor het personeel de nieuwe termijn 

ingegaan voor het aanschaffen  van de benodigde BYOD. In de begroting 2021 is 
hiervoor een totaalbedrag opgenomen van € 396.000. Dit jaar is hiervan een bedrag 
gebruikt van € 179.000. Daardoor ontstaat op dit budget een nadeel van € 217.000,-
(217N),omdat een lager bedrag onttrokken wordt uit de reserve BYOD dan waar 
rekening mee werd gehouden.

· Bij de afdeling Samenleving zijn meer kosten gemaakt om de TOZO-regeling uit te 
kunnen voeren. Daarnaast wordt aan de gemeente vanuit het rijk voor de uitvoering 
van deze nieuwe regeling een vergoeding ontvangen voor de uitvoeringskosten. De 
kosten zijn groter dan de inkomsten hiervoor(86N).

· In 2020 is een voorziening opgenomen om de frictiekosten op te vangen voor het 
uitstromen van  voormalig personeel dat werkzaam was bij het team "Toegang". Door 
de juiste begeleiding en het herplaatsen zijn de werkelijke frictiekosten lager 
uitgevallen dan rekening mee was gehouden. Hierdoor kan een groot deel van deze 
voorziening vrijvallen (130V). 
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· Naast het reguliere salarisbudget (op basis van formatie) hebben we als gemeente 
ook te maken met andere inzet van personeel. Het gaat dan om inhuurkosten dat ten 
laste komt van bijvoorbeeld: de bouwleges, De Kop Werkt en anterieure 
overeenkomsten. Administratief zijn hiervoor zowel de baten als de lasten opgehoogd. 
In de praktijk bleek deze werkwijze niet zuiver. Er is daarom voor gekozen de kosten 
op de betreffende kostenplaatsen te boeken. Het wegvallen van deze dekking heeft 
daarmee weer een positief effect gehad op het uitgaven budget (744N).

· Daarnaast zorgen mutaties op het totale personeelsbudget voor iets minder 
detacheringsinkomsten dan waarmee rekening is gehouden in de begroting (28N).

· In 2020 zijn de buitenwegen van het Hoogheemraadschap overgenomen door de 
gemeente. Bij deze overname is ook een compensatie bedongen voor het bijhouden 
van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze compensatie was nog 
niet in de begroting verwerkt (9V).

· Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (4V).

IB 1.3
· Het tempo voor het doen van investeringen (omgevingsvisie en revitalisering 

recreatieparken) heeft in werkelijkheid een andere dynamiek dan waar in de 
begroting mee wordt gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit resultaat lagere 
afschrijvingslasten verantwoord. Echter staan hier ook lagere onttrekkingen aan 
reserves tegenover. Deze zijn over de verschillende resultaten verspreid (169N).

· Ten opzichte van de begroting is er meer belasting binnen gekomen voor de 
rioolheffing. De hogere inkomsten  hebben te maken met het opleggen van meer 
aanslagen. Dit komt weer  door een toename van woningbouw en de uitkomsten van 
een bestandsanalyse. De hogere opbrengsten worden meegenomen in de 
kostendekkendheid van de leges voor riool (56V).

· Bij het uitkomen van de december circulaire is duidelijk geworden dat wij nog extra 
gelden kregen voor: accresontwikkeling, mantelzorgbeleid en vergoedingen in 
verband met corona. Deze extra middelen, die op het einde van het jaar zijn 
toegevoegd, vervallen nu in het resultaat (844V). Bij resultaatbestemming zal hier 
nog een beroep op worden gedaan.

· In deze jaarrekening is rekening gehouden met hogere inkomsten uit de 
toeristenbelasting (274V). Deze stijging ten opzichte van de begroting heeft te maken 
met een toename van verhuuraccommodaties bij Camping De Bongerd en Quirius 
Callantsoog.

· Naast de toeristenbelasting, wordt voor de forensenbelasting ook een stijging 
verwacht voor 2021. Deze stijging heeft deels te maken met de toename van de bouw 
van recreatiewoningen. En met de iets hogere werkelijke inkomsten uit voorgaande 
jaren (53V).

· Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (36V).

  Verbonden partij
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Gemeenschappelijke regelingen

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Openbaar 
belang (doel)

Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale 
en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo 
breed mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op 
een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed 
publiek.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Den Helder, Langedijk, 
Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum, Heiloo en Texel.

Structuur Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In artikel 9 van de regeling is opgenomen dat ieder lid van het 
algemeen bestuur een aantal stemmen  heeft op basis van het aantal 
inwoners van de gemeente, die het vertegenwoordigt. Hierbij geldt de 
volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000, twee 
stemmen voor gemeenten tot 20.000, drie stemmen voor gemeenten 
tot 30.000 inwoners enzovoort. De gemeente Schagen komt hiermee 
op 5 stemmen. Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M.J.P 
van Kampen.

Raadsrapporteu
rs

B. Glashouwer en M. Struijf

Financieel 
belang

De bijdrage voor 2021 komt voor de gemeente Schagen uit op € 4,59 
per inwoner. Naast de bijdrage hebben wij in 2021 ook een bedrag van 
bijna € 12.000- ontvangen vanuit de resultaatbestemming 2020. Dit 
bedrag is niet in onderstaande tabel verwerkt.

Ten opzichte van 2020 ging onze bijdrage met € 5 duizend omhoog. 
Dit was met name het gevolg van de jaarlijkse indexatie.

Bijdrage 
2021

resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

213 102 439 389 0 0
Bedragen x € 1.000

Risico's In totaal bedraagt het risico € 37.500,-. De stand van de Algemene 
Reserve per eind 2021 bedraagt voor resultaatbestemming € 64.949 
zodat
het weerstandsvermogen van voldoende omvang is om de aanwezige 
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risico's per eind 2021 te dekken.

Zienswijze De raad heeft voor de begroting 2021 de volgende zienswijzen 
kenbaar gemaakt.

De raad heeft voor de begroting 2021 geen zienswijzen ingediend.

Beleids- 
voornemens

Conform het beleidsplan zullen in 2021, naast het voortzetten van de 
reguliere taken, twee thema’s extra aandacht krijgen: het duurzaam 
bewaren van de digitale overheidsinformatie in het e-depot en het 
vergroten van de dienstverlening aan inwoners en aangesloten 
overheden. Het project e-depot’ verloopt volgens planning. Het 
streven is om binnen enkele jaren alle bij de GR aangesloten 
overheden hierop aan te sluiten. Voor het digitaliseren op verzoek zal 
in 2021 een pilot uitgevoerd worden, op basis waarvan gekozen zal 
worden voor de definitieve vorm van deze dienst. Hierbij zal ook de 
dienstverlening via het digitale ‘E-loket bouwdossiers’ meegenomen 
worden.

Kengetallen Overige financiële kengetallen
· Netto Schuldquote               -11,7%
· Solvabiliteitsratio                   28,0%
· Structurele exploitatieruimte   0,9%

Toelichting financiële kengetallen
Netto schuldquote
Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte 
van de inkomsten. Het geeft een indicatie over welk beslag de 
rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto 
schuldquote hoe beter. De schuldquote is eind 2021 van vergelijkbare 
omvang met eind 2020. Er is geen sprake van een netto schuld en dus 
is dit kengetal kleiner dan nul.

Solvabiliteit
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Regionaal Archief in 
staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, 
hoe beter. Het Regionaal Archief is financieel gezond en staat er qua 
solvabiliteit prima voor.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. 
Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de 
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. 
Dit kengetal is wat verminderd maar blijft positief. De lasten zijn 
volledig structureel en slechts beperkt te beïnvloeden en de baten 
blijven voor het gedeelte boven de gemeentelijke bijdragen afhankelijk 
van externe partijen. Dit houdt een mogelijkheid in dat deze wegvallen 
en dus minder structureel zijn dan de lasten. De omvang van de baten 
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blijft afhankelijk van de lopende contracten.

Doelrealisatie Deze gemeenschappelijke regeling draagt actief bij aan de 
instandhouding van: culturele activiteiten, erfgoed en evenementen.

In 2021 is het volgende gerealiseerd:
· Op basis van de door de VNG ontwikkelde KPI's is verslag 

uitgebracht aan colleges van B&W van bijna alle aangesloten 
gemeenten en op basis van deze rapportage is een benchmark 
samengesteld, die is verspreid onder alle aangesloten 
gemeenten;

· Er zijn aspectinspecties uitgevoerd bij de gemeenten Alkmaar, 
Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Deze inspecties 
richten zich specifiek op de toetsing van het zaaksysteem en 
daaraan gekoppelde taak specifieke applicaties (TSA's).

· In tweede helft van 2021 zijn er bij de gemeenten Castricum, 
Heiloo en Schagen inspecties gehouden ter beoordeling van de 
archiefruimten.

· In het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte 
archieven heeft de gemeentelijke archiefinspectie de Sector 
Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Holland 
ondersteund in de uitvoering van haar 
(inspectie)werkzaamheden.

· Verschillende vernietigingslijsten van gemeenten/GR zijn 
beoordeeld. Namens de archivaris heeft Team Archiefinspectie 
hiervoor machtigingen tot vernietiging afgegeven.

Webadres www.regionaalarchiefalkmaar.nl

Overige verbonden partijen

NV Bank Nederlandse Gemeenten
Openbaar 
belang (doel)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 
maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG "bankier ten 
dienste van overheden", zoals gemeenten, provincies, 
gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden 
verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van 
volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door 
middel van zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de 
bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de 
Nederlandse publieke sector.

Vestigingsplaat
s

Den Haag

Deelnemers De Staat (50%), gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Structuur NV, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directie en staf, 
aandeelhouders.
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Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

Totaal aantal aandelen 55.690.720. De gemeente Schagen heeft 
55.497 aandelen (0,1%).

Financieel 
belang

Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is 
op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord 
worden in de jaren dat ze ontvangen worden. In 2021 is dividend 
ontvangen voor een bedrag van € 145.957 over de jaren 2019 en 
2020.

Dividend 2021 146
Bedrag x € 1.000

Risico's Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het 
domein Burger en bestuur.

Webadres www.bngbank.nl

NV Alliander
Openbaar 
belang (doel)

In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad in het gasbedrijf 
Kop van Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht 
in de NV Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de 
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gemeente recht op dividend dat wordt uitgekeerd door Alliander NV. 

Vestigingsplaat
s

Twisk

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Structuur NV, directie, Raad van Commissarissen, Algemene vergadering van 
Aandeelhouders

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

De gemeente Schagen bezit 393 (8%) aandelen op een totaal van 
4.646 aandelen.

Financieel 
belang

De gemeente levert geen financiële bijdrage.

Dividend 2021 195
Bedrag x € 1.000

Dit jaar was het laatste jaar dat de NV Houdstermaatschappij GKNH dividend heeft 
uitgekeerd. De Houdstermaatschappij is geliquideerd en overgegaan naar Liander. Dit 
jaar is nog dividend ontvangen over 2020 van € 194.853.
Risico's Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het 
domein Burger en bestuur.

Webadres www.alliander.com/nl
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Domein ruimte en economie

Wij zijn trots op onze vele diverse bedrijven, onze verschillende sterke dorpskernen en 
onze toeristische parels. Binnen het Domein ruimte & economie werken we aan de 
programmalijnen "wonen, bedrijvigheid en toerisme". Dit doen we samen met de 
bewoners, ondernemers en bezoekers. Wij willen dat iedereen in onze gemeente hier zo 
prettig mogelijk woont, werkt of verblijft. 

29



Doelstelling RE1 Algemeen

Resultaat RE1.1 Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. De 
nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor 
lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie 
bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij 
de ontwikkeling van de leefomgeving. De planning is nu dat de Omgevingswet op 1 
januari 2022 in werking treedt.

De voortgang op ruimtelijke projecten en woningbouw is mede afhankelijk van een goede 
invoering van de Omgevingswet. Belangrijke onderdelen hierin zijn het opstellen van een 
omgevingsvisie en omgevingsplan. Met het Omgevingswet-proof maken van 
bestemmingsplannen, het hebben van een Omgevingsvisie en de veranderende wijze van 
de toetsing van bouwwerken aan de welstand, versterken wij de relatie tussen inwoners 
en gemeente en dragen we bij aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving.

We hebben dit gedaan door:
Omgevingswet: Vanaf juli 2021 zijn gestart met een nieuw plan van aanpak. Bepaalde 
deelprojecten zijn door voortschrijdend inzicht op een andere manier gepositioneerd. 
Daarnaast hebben we een financiële analyse verricht. Op grond hiervan is de invoering 
van de Omgevingswet sinds 2022 in de begroting opgenomen. De aansluitingen op het 
DSO zijn inmiddels allemaal gerealiseerd, waardoor we er op technisch vlak klaar voor 
zijn. Diverse voorbereidingen zijn ter hand genomen of inmiddels afgerond. Via de 
voortgangsrapportage wordt u hierover halfjaarlijks uitgebreider geïnformeerd.
De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2023.

De Omgevingsvisie Schagen is op 14 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Na een uitgebreid (grotendeels online) participatie- en raadtraject is dit een belangrijk 
resultaat voor onze gemeente. Het onderdeel gezinsvriendelijke gemeente is als 
speerpunt opgenomen in de Omgevingsvisie. 

De Omgevingsvisie laat zien wat we belangrijk vinden voor onze gemeente. Het is een 
visie op hoofdlijnen gericht op onze toekomst. Met onze Omgevingsvisie nodigen we 
iedereen uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeente: aan Schagen als 
een gastvrije, gezinsvriendelijke Hollandse Kustgemeente. Ook wordt de Omgevingsvisie 
gebruikt voor het toetsen van nieuwe initiatieven en beleid/visies. 

We zijn dit jaar ook gestart met de eerste uitwerking van de Omgevingsvisie, namelijk de 
Ontwikkelvisie stad Schagen. Aan de hand van de concept Ontwikkelvisie stad Schagen 
voeren we gesprekken over de toekomst van de stad. Met de vragen:, waar wil de stad 
Schagen over 10, 20 jaar staan? Welke ambities zijn dan bereikt? Hierover zijn we dit jaar 
ook volop in gesprek geweest met de Provincie Noord-Holland. Dit, mede in relatie tot het 
verkenningentraject en Bijzonder Provinciaal Landschap.  

Indicator:
Er is geen indicator beschikbaar.

Resultaat RE1.2 We werken regionaal samen
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We werken regionaal samen. In de Kop, maar ook op de grotere schaal van Noord-Holland 
Noord (NHN). Bundeling van krachten geeft ons een sterkere positie richting bijvoorbeeld 
Provincie of Rijk. Ook biedt samenwerking een platform om zaken regionaal goed af te 
stemmen en sneller voor elkaar te krijgen. Het realiseren van ambities via regionale 
samenwerking draagt bij aan de toename van zinvol werk.

We hebben dit gedaan door:
· Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord). 

Na vaststelling van de WoonDeal Noord-Holland Noord gaven we met de notitie "aanpak 
vervolguitwerking woningbouwopgave Noord-Holland" uitwerking aan de WoonDeal. Op 2 
december 2021 vond hierover overleg plaats met de voormalige minister Ollongren. Er is 
afgesproken dat regio's deze uitwerking in samenwerking doen met het Rijk.

· Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Een tussenevaluatie is gehouden en het Ontwikkelingsbedrijf heeft succesvol gewerkt aan 
het versterken van het vestigingsklimaat. Een aantal aanbevelingen is aan het BAO 
voorgelegd. Dit om meer stappen te maken in de richting van afstemming en het bepalen 
van ambities. Een belangrijke boodschap is het ontwikkelen van een Regionale 
Investeringsstrategie.  

· Kop van Noord-Holland. 
Binnen het regionaal investeringsprogramma De Kop Werkt! zijn grote stappen gemaakt. 
Een aantal projecten is afgerond. Voor lopende programma's, zoals de plannen in Sint 
Maartenszee, Energy&Health Campus Petten, revitalisering verblijfsrecreatie, huisvesting 
arbeidsmigranten, destinatiemarketing, onderwijs en arbeidsmarkt en de bereikbaarheid 
en mobiliteit in Schagen, zijn verplichtingen aangegaan. 
Een uitwerking is gegeven aan het door de vier gemeenteraden vastgestelde 
RegioAkkoord “De Kop Groeit”. In 2022 zal bestuurlijke besluitvorming over de 
Samenwerkingsagenda 2022-2025 Kop van Noord-Holland plaatsvinden.  

· Participatie in Invest MRA. 
Eind 2021 is de gemeente Schagen toegetreden als aandeelhouder in de ROM InWest 
Regio BV. 

Indicator:
Er is geen indicator beschikbaar.
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Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

Resultaat RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen
Wij willen dat onze inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen. Daarom moeten er 
voldoende geschikte woningen zijn, maar willen wij ook voldoende speelplekken en 
andere voorzieningen, zoals goede opvang, scholen, sportfaciliteiten, kindvriendelijke 
inrichting van de openbare ruimte, veilige wegen enz. maken. Dit draagt bij aan het 
versterken van het buurtgericht samenwerken, versterken van de relatie inwoner-
gemeente, het versterken van trots op de woonplaats, verbeteren van de kwaliteit van de 
openbare ruimte en het verbeteren van tevredenheid met relaties.

We hebben dit gedaan door:
· In 2021 hebben we samen met de regiogemeenten en de provincie gewerkt aan 

het opstellen van een regionaal woonakkoord. Hierin zijn onder andere afspraken 
opgenomen hoe we omgaan met plannen in het landelijk gebied en in Bijzonder 
Provinciaal Landschap. De Woondeal NHN (+4.500 woningen voor de Kop) wordt 
onderdeel van het regionaal woonakkoord. Daarnaast wordt opgenomen dat de 
prognoses niet toereikend zijn. Het hierdoor ontstane tekort wordt door de regio 
adaptief opgenomen in het KWK. 

· In 2021 is de bouw van 336 woningen gestart. In deze bouw richten we ons op alle 
inkomensgroepen en doelgroepen, verspreid over de diverse kernen van Schagen. 
Dit gebeurt zowel in de gemeentelijke projecten als in particuliere ontwikkelingen. 

· Vanuit de behoefte om woningzoekenden met acute woningnood een veilig thuis 
te kunnen bieden, heeft de gemeente actief woningbouwprojecten opgepakt. Dit 
hebben we gedaan door de ontwikkeling van permanente huisvesting, 
flexwoningen, een corporatiehotel, het faciliteren van CPO-initiatieven en het 
onderzoeken van transformatiemogelijkheden van recreatieparken naar wonen. 

· Het aanbod van woningen hebben we vergroot. We hebben meer 
nieuwbouwprojecten in ons woningbouwprogramma opgenomen. We hebben ook 
mogelijkheden gecreëerd voor het splitsen van woningen binnen de bestaande 
bebouwing.  

· Om ook voor de middellange termijn er voor te zorgen dat er voldoende woningen 
in het nieuwbouwprogramma, is het in de visie gezet. We hebben we aan dit 
onderwerp integraal aandacht besteed. Samen met alle andere speerpunten staat 
het in de Ontwikkelvisie stad Schagen. Deze is momenteel in procedure. 
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· In 2021 is de woonvisie in de omgevingsvisie opgenomen. Dit om ook op de 
middellange en langere termijn te zorgen voor de juiste woningen op de juiste 
plekken. De Omgevingsvisie geeft duidelijke kaders mee op het gebied van 
wonen. 

· We hebben een woningbouwmonitor opgesteld om vraag en behoefte in de 
gemeente Schagen inzichtelijk te maken. Hiermee blijven we alert op 
veranderingen in de markt. We zien verandering van de vraag en/of 
woningbehoefte. Zo kunnen we zorgen voor een gezonde woningmarkt, nu en in 
de toekomst. 

· Met de gemeenteraad zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. Dit ging over 
diverse onderwerpen rondom wonen. De raad kon zodoende meer inzicht en uitleg 
krijgen over dit dossier. 

· Door corona is het moeilijker geworden om een voorspoedige voortgang in de 
werkzaamheden en projecten te behouden. Dit zien we onder andere terug in de 
samenwerking bij diverse (woning-)projecten. Het niet fysiek met elkaar aan tafel 
kunnen om te overleggen heeft hier invloed op. Evenals het thuiswerken in plaats 
van op kantoor samen werken, digitale participatie, het werkgeluk van 
medewerkers e.d. hebben hier invloed op.  

Indicator:
Start bouw van 336 nieuwe woningen. 

Resultaat RE2.2 Huurwoningen voor alle doelgroepen
Lang wachten op een huis zorgt voor menselijke problemen. Zoals het niet kunnen 
samenwonen. Of het moeten blijven samenwonen met een ex. Daarom realiseren we 
meer sociale huurwoningen in de diverse woonkernen. Dit resultaat draagt bij aan het 
versterken van de relatie inwoner-gemeente en het versterken van de trots op de 
woonplaats.

We hebben dit gedaan door:
Meerjarige prestatieafspraken zijn gemaakt met alle corporaties en huurdersverenigingen 
die actief zijn in onze gemeente. Hierin hebben we heldere afspraken gemaakt over de 
woningvoorraad (nieuwbouw/verkoop), de investeringen in de bestaande voorraad 
(verduurzaming/leefbaarheid), betaalbaarheid en de maatschappelijke opgave 
(huisvesting bijzondere doelgroepen/wonen en zorg). 

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar.  
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Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien

Resultaat RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid

We hebben dit gedaan door:

In 2021 is de Strategie werklocaties Kop NH en het Convenant werklocaties Kop NH 
opgesteld. Naar verwachting worden deze in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld 
door de afzonderlijke colleges in de Kop. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste van 
regionale afstemming voor nieuwe bedrijventerreinen. De voorbereiding voor uitbreiding 
van Waarland en Warmenhuizen is gestart. 

Ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten werken we aan de uitwerking van de vier 
zoekgebieden. Gestart is met een overleg met de dorpsraden in 't Zand en 
Warmenhuizen/ Tuitjenhorn. Voor de locatie in Schagen is een initiatief in voorbereiding. 
Voor de registratie van arbeidsmigranten is door de regio een digitaal nachtregister 
aangeschaft. Dit register biedt inzicht in het verblijf in de gemeente.

De Energy & Health Campus ontwikkelt zich verder. Het streeft ernaar binnen vijf jaar één 
van de topcampussen te zijn die Nederland telt. Alle inspanningen van de afgelopen jaren 
hebben een bijdrage geleverd aan de missie van de EHC; een aantrekkelijke 
werkomgeving op een inspirerende locatie, die zichtbaar is en betrokken partijen 
verbindt. EHC verwacht hiermee op termijn behoud en groei van werkgelegenheid te 
kunnen bewerkstelligen. Het regionale stimuleringsfonds De Kop Werkt! is een 
belangrijke financier geweest voor EHC de afgelopen jaren. In 2021 zijn de laatste 
deelprojecten die gefinancierd zijn door DKW! gestart. 
Een greep uit belangrijke pijlers waar EHC momenteel op inzet zijn: de 
gebiedsontwikkeling, het Experience Center, communicatie en bereikbaarheid. Om fysiek 
ruimte te maken werkt EHC aan een nieuw bestemmingsplan en een ontwikkelvisie voor 
de campus, waarbij gastvrijheid en ontmoeting centraal staan. Met de investeringen die 
hiervoor nodig zijn zal de campus zich sneller ontwikkelen. Daarmee zal direct impact op 
de regio zichtbaar worden.
Voor het Experience Center wordt de expositie (experience) momenteel gerealiseerd. De 
bouw is aanbesteed. De verwachting is dat het EC in 2023 haar deuren opent. De 
bereikbaarheid van de EHC wordt verbeterd door aanpassingen in de bewegwijzering in 
de omgeving verder door te voeren. Ook door de ontvangst op de campus te verbeteren 
met een renovatie van het receptiegebouw. Verschillende mobiliteitsopties worden aan 
campusmedewerkers aangeboden. Dit om de bereikbaarheid van de campus te 
verbeteren. Tevens wordt gewerkt aan een trial voor een structurele goede 
busverbinding. Communicatie speelt binnen al deze pijlers een grote rol. 

De bestemmingsplannen ‘Pallas-plot’ en ‘Partiële herziening PALLAS-reactor, 2021’ zijn in 
2021 vastgesteld door de raad. Stichting Voorbereiding Pallas-Reactor is alle benodigde 
stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning aan het voorbereiden.

Makado
Er wordt volop gebouwd aan de uitbreiding van het Makado. Het is de verwachting dat 
het winkelcentrum begin 2023 volledig gereed is.

Waldervaart
De centrumontwikkeling Waldervaart in Schagen is volop in voorbereiding en ook in 
uitvoering. Het winkelcentrum is al verbouwd. Het Stedenbouwkundig Plan inclusief 
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Beeldkwaliteitsplan is door het College vastgesteld. Op basis hiervan is de 
grondexploitatie opgezet. De uitwerking van het Bestemmingsplan is begonnen. Dit zal in 
het vierde kwartaal van  2022 worden afgerond. De bouw van de sportzaal is voorzien 
voor 2023 en er wordt nu gewerkt aan het ontwerp. Ook is de ontwikkeling van het 
Kindcentrum  in voorbereiding. De start van de bouw is voorzien voor begin 2024. 

Indicator:
Er is (nog) geen indicator beschikbaar.
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Doelstelling RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

Resultaat RE4.1 Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

We hebben dit gedaan door:
Door Corona is het werven en opleiden van vrijwilligers voor de bediening van de sluis in 
Oudesluis vertraagd. Inmiddels is dit weer opgepakt. De sluis kan in 2022 meerdere 
dagen per week en het volledige weekend in bedrijf zijn.

Indicator:
Er is geen indicator beschikbaar.

Resultaat RE4.2 Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie

We hebben dit gedaan door:
Ook in 2021 is goed gebruik gemaakt van het revitaliseringsprogramma voor 
recreatiebedrijven in de Kop. In totaal zijn 115 aanvragen ingediend met een 
totaalsubsidiebedrag van bijna € 920.000.
Deze bijdragen uit het stimuleringsfonds zorgden mede voor een totaal investering in de 
sector van € 8,5 miljoen.
Het aandeel van de gemeente Schagen: 
-              25 bedrijven is ondersteuning aangeboden 
-              totale investering van de aanvragen € 1,3 miljoen. Subsidiebedrag € 312.000
-              3 expertteams ingezet
-              4 nulmetingen voor duurzaamheid en energie. Waarvan 2 Green Key.
Het stimuleringsfonds is optimaal ingezet. Dit is nodig voor de toekomstbestendigheid 
van de sector. Veel bedrijven hebben een kwaliteitsslag dan wel duurzaamheidsslag 
gemaakt. Ondernemers, VvE’s hebben met experts gekeken naar hun bedrijfsexploitatie. 
Ook keken zij naar de aantrekkelijkheid van hun park voor de gast in het algemeen. De 
brug is geslagen tussen ondernemer en overheid. Voor de ondernemer blijft het vitaal 
maken en houden van je verblijfsaanbod een proces van de lange adem. Hierbij is de 
wisselwerking tussen overheid en ondernemers en eigenaren van parken essentieel. Het 
fonds heeft een grote stap in de juiste richting gezet. Dit wordt nu op in Noord-Holland 
Noord voortgezet met de taskforce verblijfsrecreatie. 

Indicator:
Er is geen indicator beschikbaar.

Resultaat RE4.3 Een sterk toeristisch profiel

We hebben dit gedaan door:

· Het toeristische visitekaartje van de gemeente, 'visitschagen.nl' is aangevuld met 
mooie foto's en teksten. In samenwerking met ondernemers is een winactie 
georganiseerd, om meer bezoekers te trekken. 

· In juli is besloten de succesvolle samenwerking voor destinatiemarketing in 
Holland boven Amsterdam voor minimaal twee jaar voort te zetten. Via Holland 
boven Amsterdam -en met extra inspanning vanuit De Kop Werkt!- hebben we 
optimaal ingezet. Zodoende konden we profiteren van de belangstelling voor 
vakantie in eigen land, met mooi resultaat: 
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https://campaignsresults.foleon.com/indekop/nieuws-uit-de-kop-februari-2022/
cover/

· Eind 2021 liep destinatiemarketing vanuit De Kop Werkt! af. We willen niet 
verliezen wat in de afgelopen vijf jaar is opgebouwd. Integendeel, we willen het 
duurzaam kunnen borgen in de destinatiemarketing Holland boven Amsterdam. 
We willen zorgen voor economisch herstel na de coronapandemie. Daarom is met 
de regiogemeenten een verkenning opgesteld, met aanbevelingen hoe verder 
kunnen met minder budget. Deze verkenning wordt betrokken bij de 
besluitvorming over de nieuwe samenwerking in de Kop. 

Indicator:
Er is geen indicator beschikbaar.

Resultaat RE4.4 Een aantrekkelijke kust

We hebben dit gedaan door:
Rijkswaterstaat heeft de ingediende zienswijze niet overgenomen. Het onderhoud van de 
kust ter hoogte van Petten voeren we vanuit een langlopend prestatiecontract uit in 
opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. 
Rijkswaterstaat heeft wel toegezegd om het overleg over de kustlijn met de gemeente 
Schagen voort te zetten.

Het ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Corfwater is eind 2021 ter inzage gelegd. De 
ontvangen zienswijzen zijn in behandeling. In het plan is ook het Experience Center 
opgenomen.
Het voorontwerpbestemmingsplan Hotel Corfwater is in het wettelijk vooroverleg 
geweest. 
Het ontwerpbestemmingsplan zal, samen met de ontwerp-omgevingsvergunning, in het 
2e kwartaal 2022 ter inzage komen.
Verder zijn we in overleg met de ontwikkelaar HSPN in gesprek over een aanvullende 
overeenkomst en met het Hoogheemraadschap over de koopovereenkomst van een 
pand.  Beide contracten worden ook in het 2e kwartaal 2022 aan het college aangeboden. 
Voor het bestemmingsplan “kust” zijn we in afwachting van behandeling bij de Raad van 
State. Dit in verband met beroepen die zijn ingediend. De verwachting is dat we medio 
maart/april 2022 uitspraak zullen hebben.

Indicator:
Er is geen indicator beschikbaar.
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

Lasten 5.876 3.584 3.773 -189

Baten 8.179 7.336 6.417 -919

Saldo 2.303 3.752 2.644 -1.108 N

Totale lasten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

RE1.
1

Meer werken in de geest van de 
nieuwe Omgevingswet

536 722 640 81

RE1.
2

We werken regionaal samen 172 189 260 -71

RE1.
3

Ons reguliere werk doen we goed -53 -748 -263 -485

RE1 Algemeen 656 162 638 -475

RE2.
1

Voldoende woningen in alle kernen 4.627 2.578 1.787 790

RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern 
waar zij willen

4.627 2.578 1.787 790

RE3.
1

Meer ruimte voor bedrijvigheid 217 335 340 -4

RE3 Bedrijven kunnen groeien 217 335 340 -4

RE4.
1

Een goed en beleefbaar recreatief 
routenetwerk

50 52 14 39

RE4.
3

Een sterk toeristisch profiel 319 449 455 -6

RE4.
4

Een aantrekkelijke kust 8 8 540 -532

RE4 Toeristen komen naar onze gemeente 
en voelen zich hier welkom

377 509 1.009 -500

Totaal Lasten Domein ruimte en economie 3.584 3.584 3.773 -189 N

Toelichting verschillen Lasten

RE1.1
· Voor de omgevingsplannen is jaarlijks een budget geraamd voor diverse adviezen. 

Hierbij valt te denken aan: bodemonderzoeken, planschade en overige noodzakelijke 
onderzoeken. Het betreffen voor het merendeel  uitgaven die moeilijk zijn in 
schatten(20V)

· Een aantal investeringskredieten is ook in 2021 (nog) niet volledig uitgegeven 
(voorbeeld hiervan is de Omgevingswet). Omdat de kapitaallasten worden gedekt 
vanuit de reserves, heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat 
(54V).

· Overige verschillen (7V).
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RE1.2
· In het kader van de regionale samenwerking, heeft onze gemeente subsidiegelden 

ontvangen voor enkele projecten waar wij als gemeente Schagen penvoerder van 
waren.  Hierbij kunt u denken aan: Het opstellen van een nieuwe 
samenwerkingsagenda 2022-2025 en het laten opstellen van het Regionale 
Woonakkoord Kop van Noord-Holland. De opbrengsten waren niet begroot. Zie ook de 
toelichting bij de baten (71V.) 

RE1.3 
· In 2021 is een afrekening ontvangen voor de 1e fase van de projecten SOK Zwakke 

Schakels. Het bedrag dat wij van de Provincie hebben ontvangen is op dit resultaat als 
baten geboekt. Deze mutatie is overigens niet van invloed op het rekeningresultaat, 
omdat we het bedrag hebben toegevoegd aan de reserve "SV Petten".  Zie ook de 
toelichting bij resultaat RE4.4. (530V).

· Binnen de begroting 2021 werd nog rekening gehouden met opbrengsten vanuit een  
"tafelzilver" doelstelling. Deze doelstelling was echter al volledig gerealiseerd en 
verantwoord in de jaarrekening 2020. Voor het jaarrekening resultaat 2021 heeft dit 
overigens per saldo geen effect, omdat de begrote toevoeging aan de reserves ook 
niet heeft plaatsgevonden. Zie ook resultaat RE2.1(1.000N).

· Naast boven genoemde factoren zijn er ook enkele investeringen moeilijk in te 
schatten. Dit omdat het in de praktijk lastig blijkt om vooraf een goede inschatting te 
maken van de uitgaven c.q. te realiseren baten. Omdat deze investeringen via de 
reserve verlopen, hebben deze per saldo geen effect op het rekeningresultaat (40N).

· Overige verschillen (12V).

RE2.1 
· Binnen de exploitatie houden we al enkele jaren rekening met een investeringskrediet 

voor "wonen". Ook in 2021 is dit krediet niet volledig uitgegeven. Omdat deze 
kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per saldo geen 
effect op het rekeningresultaat (33V).

· Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de 
mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere 
exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het 
rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de baten (240N).

· in 2021 hebben we de verliesvoorziening voor het bedrijventerrein "Lagedijk" 
verhoogd Deze lasten waren niet begroot. Meer informatie kunt u terugvinden in de 
paragraaf grondbeleid (76N).

· Op basis van de Meerjaren-prognose Grondexploitaties 2021 (MPG) hebben we de 
begroting aangepast. Dit op basis van een verwachting van kosten en opbrengsten 
vanuit afgesloten grondexploitaties. Bij de jaarrekening blijkt dat dit positiever is 
uitgevallen. Dit is met name gevolg van opbrengsten die volgen vanuit het anti-
speculatiebeding in Nes Noord (49V).

· Binnen de begroting 2021 werd nog rekening gehouden met toevoeging aan de 
reserves, in verband met  een tafelzilver doelstelling. Deze heeft niet plaatsgevonden 
omdat deze doelstelling al in 2020 was gerealiseerd. Zie ook de toelichting bij RE1.3 
(1.000V).

· Overige verschillen (24V).

RE3.1
· Overige verschillen (4N).
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RE4.1
· De Stichting recreatiehaven Schagen doet voor ons het beheer van de 

recreatiehaven.  In het jaar 2021 hebben we hier minder uitgaven voor gedaan. Hier 
staat tegenover dat wij ook geen inkomsten hebben ontvangen. Zie ook de toelichting 
bij de baten (39V).

RE4.3
· De uitgaven voor cultuurhistorie, monumenten & archeologie zijn in 2021 relatief 

hoog. Dit omdat er ook relatief veel vergunningaanvragen, bouwplannen en 
ruimtelijke plannen waren dit jaar. Tevens is er gewerkt aan de archeologische en 
cultuurhistorische waardenkaart (64N)

· Vanwege het vertrek van ervaren collega’s, en moeizame invulling van vacatures, 
hebben we niet alles kunnen realiseren wat we begroot hadden of van plan waren. 
Het betreft hier het toerisme en verblijfsrecreatie. De verwachting is dat een aantal 
zaken in 2022 wel opgepakt kan worden (58V).

RE4.4
· In 2021 heeft onze gemeente een afrekening ontvangen voor de 1e fase van de 

projecten "SOK Zwakke Schakels". Het ontvangen bedrag hebben wij  toegevoegd aan 
de reserve "Structuurvisie Petten". Het is daarmee beschikbaar voor de afwikkeling 
van de resterende projecten. Deze afrekening heeft per saldo geen effect op het 
rekeningresultaat, omdat tegenover deze lasten ook baten zijn. Zie hiervoor de 
toelichting bij resultaat RE1.3 (530N)

· Overige verschillen (2N).

Totale baten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

RE1.
1

Meer werken in de geest van de 
nieuwe Omgevingswet

1.530 1.975 1.833 142

RE1.
2

We werken regionaal samen 0 0 89 -89

RE1.
3

Ons reguliere werk doen we goed 741 644 616 28

RE1 Algemeen 2.271 2.619 2.539 81

RE2.
1

Voldoende woningen in alle kernen 5.844 4.483 3.713 770

RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern 
waar zij willen

5.844 4.483 3.713 770

RE3.
1

Meer ruimte voor bedrijvigheid 0 67 67 0

RE3 Bedrijven kunnen groeien 67 67

RE4.
1

Een goed en beleefbaar recreatief 
routenetwerk

63 63 0 63

RE4.
3

Een sterk toeristisch profiel 1 103 98 5

RE4.
4

Een aantrekkelijke kust 0 0 0 0

RE4 Toeristen komen naar onze gemeente 
en voelen zich hier welkom

64 166 98 68

Totaal Baten Domein ruimte en economie 8.179 7.336 6.417 919 N

Toelichting verschillen Baten
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RE1.1
· Door een toename van het aantal aanvragen voor grote (woning)bouwprojecten, 

hebben we meer legesopbrengsten voor de verleende omgevingsvergunningen 
gerealiseerd. Het totaal van de opbrengsten vanuit afgesloten anterieure 
overeenkomsten was daarentegen lager dan geraamd (142N).

RE1.2
· In het kader van de regionale samenwerking heeft onze gemeente subsidiegelden 

ontvangen. Dit voor enkele projecten waar wij als gemeente Schagen penvoerder van 
waren. Hierbij kunt u denken aan: het opstellen van een nieuwe 
samenwerkingsagenda 2022-2025 en het laten opstellen van het Regionale 
Woonakkoord Kop van Noord-Holland. Deze subsidies waren niet begroot. Zie ook de 
toelichting bij de lasten (89V).

RE1.3 
· Jaarlijks houden wij rekening met huren en pachten. Ondanks een budgetbijstelling, 

als gevolg van de Corona-pandemie hebben voor het onderdeel Markt en strand 
uiteindelijk toch minder opbrengsten gerealiseerd (24N)

· Overige verschillen (4N).

RE2.1
· Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de 

mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere 
exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het 
rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de lasten (240V.)

· In 2021 hebben we in totaal 2.290K onttrokken aan de reserve grondexploitatie. Zie 
ook de toelichting bij de lasten op RE2.1. Voor een nadere onderbouwing van het 
verloop van de reserve grondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf 
"Grondbeleid" (1.002N).

· Overige verschillen (8N).

RE4.1
· De Stichting recreatiehaven Schagen doet voor ons het beheer van de 

recreatiehaven. Onderdeel hiervan is dat de gemeente jaarlijks de inkomsten van 
haven-/liggelden ontvangt. Voor het jaar 2021 hebben we geen opbrengsten 
ontvangen. Hier staat tegenover dat wij ook minder uitgaven hebben gehad (63N).

RE4.3
· Overige verschillen (5N).

  

Verbonden partij
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Gemeenschappelijke regelingen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Openbaar 
belang (doel)

Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken op 
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 
minimaal de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde 
overheden (inclusief OM, politie, waterschappen). Deze taken 
betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in 
het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het 
bijzonder, en de taken op het terrein van vergunningverlening, 
handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Vestigingsplaat
s

Hoorn

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de 
provincie Noord-Holland.

Structuur Algemeen bestuur (18 leden), dagelijks bestuur (4 leden) en een 
voorzitter.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In artikel 13, eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke 
Regeling RUD NHN is geregeld dat elk lid van het Algemeen bestuur 
(AB) in de vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. Voor 
het aantal stemmen per gemeente wordt de volgende formule 
toegepast:

[(In te brengen budget gemeente/in te brengen budget alle 
gemeenten) + (Aantal inwoners gemeente/aantal inwoners alle 
gemeenten)]/2*(100-stemmen provincie /100)

Als gevolg van de mandatering van de VTH taken aan de OD NHN door 
de provincie Noord-Holland Noord is het aantal stemmen van de 
provincie Noord-Holland toegenomen. Voor het jaar 2020 is de 
stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het Algemeen 
bestuur als volgt verdeeld:
- Regio Kop van Noord-Holland 21 stemmen
- Regio West-Friesland              22 stemmen
- Regio Alkmaar 27 stemmen
- Provincie Noord-Holland 30 stemmen

Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 48 
van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. 
Vertegenwoordiging in het AB door wethouder H. Heddes.

Binnen het totaal van de 21 stemmen van de Kop van Noord-Holland 
heeft de gemeente Schagen er 5.
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Raadsrapporteu
rs

 B. Glashouwer, A. Groot en J. Kröger

Financieel 
belang

Op de begroting 2021 heeft de OD NHN een indexering van 2,37 % 
toegepast. ten opzichte van de  begroting 2021 en de werkelijke cijfers 
is de bijdrage aan de OD NHN niet gewijzigd. In de bijdrage is 
overigens geen rekening gehouden met een restitutie van het 
rekeningresultaat 2020. Voor de gemeente Schagen was dit een 
bedrag van € 63.327,-. Het resultaat 2021 betreft alleen de 
Milieutaken. De OD stelt voor dit bedrag terug te betalen aan de 
deelnemers. Voor de gemeente Schagen zou dit uitkomen op ongeveer 
€ 140.000,-.

Bijdrage 
2021

Resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

830 2.052 5.766 5.978 0 0
Bedragen x € 1.000

Risico's De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een 
inventarisatie en waardering van de risico’s, zoals vastgesteld in de 
Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totaal benodigde 
weerstandscapaciteit is € 330.000. De benodigde 
weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden 
afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van 
die berekening vormt het weerstandsvermogen. Uitgaande van de 
stand van de algemene reserve ultimo 2021 van € 339.481 is dit 
voldoende om de bestaande risico’s te dekken.

 

Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2021 is met de vier gemeenten in de 
Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 
raadscommissie Noordkop (RRN) van 4 juni 2020  behandeld. In de 
raadsvergadering van 23 juni 2020 heeft u besloten om de volgende 
zienswijzen in te dienen met betrekking tot de begroting:

1. Wat de outputfinanciering betreft blijft er voor de deelnemers het 
risico dat zij in 2021 een ander bedrag moeten gaan betalen. Met 
name de in het “sterker fundament” aangegeven herijking van de 
bijdragen op grond van het risicoprofiel van een gemeente speelt 
hier een rol. Hier is nog geen duidelijkheid over en zal in de 
komende maanden wellicht door de OD worden geconcretiseerd. 
Wij vragen u dan ook de gemeenteraden in een vroeg stadium 
goed te informeren over de ontwikkelingen op dit dossier.
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1. Wat heeft de OD ermee gedaan?
Bij de bestuurlijke uitgangspunten ten aanzien van de toekomstige
financieringsvorm kiest de OD voor een pilotfase van een jaar, 
voorafgegaan door een adaptieperiode van een half jaar. In de 
pilotfase toetst de OD  uitgangspunten ten aanzien van de 
kengetallen en de systematiek aan de werkelijkheid. Eind 2022 
neemt het AB een definitief besluit ten aanzien van de toekomstige 
financieringsvorm.

Beleids- 
voornemens

De doelstellingen in de begroting 2021 zijn concreet en voorzien van 
indicatoren voor het behalen van het resultaat. Ze zijn gericht op 
kwaliteit van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde 
termijnen. 

Kengetallen Kengetallen financiële positie

· Solvabiliteitsratio                        52,88
· Netto schuldquote                   -  22,83
· Structurele exploitatieruimte         2,84

Toelichting Kerngetallen financieel:
Netto schuldquote
Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote 
<90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie. De OD 
NHN heeft zelfs een negatief percentage. Dit wordt veroorzaakt door 
dat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden.

Solvabiliteitsratio
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekend dat de 
organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om 
aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage 
>50% valt de OD NHN in de minst risicovolle categorie. Door het 
positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen en is het 
percentage hoger dan begroot.

Structurele exploitatieruimte
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage boven de 0% 
valt in de categorie die het minst risicovol is. De OD heeft voldoende 
structurele baten om de structurele lasten te dekken.

Doelrealisatie In de begroting zijn de ontwikkelingen binnen de taakuitvoering 2021 
benoemd. Belangrijk zijn de doorontwikkeling van 
Informatievoorziening & Automatisering. Daarnaast spelen de 
Omgevingswet en het onderzoek naar outputgerichte financiering en 
de keuze daarin een belangrijke rol.

    

Webadres www.odnhn.nl
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Archeologie West-Friesland
Openbaar 
belang (doel)

De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente met 
betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. 
Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit.

Vestigingsplaat
s

Hoorn

Deelnemers Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, 
Stede Broec, Texel en Schagen.

Structuur Het betreft een gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 8 lid 
3 Wet gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Hoorn als 
centrumgemeente fungeert.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

Er is sprake van een lichte vorm van samenwerking, waar delegeren 
en mandateren niet aan de orde zijn.

Raadsrapporteu
rs

Deze zijn niet benoemd.

Financieel 
belang

Bijdrage 
2021

Resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

79 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bedragen x € 1.000

Risico's De financiële verplichting geldt voor in ieder geval twee kalenderjaren 
en ook de opzegtermijn is twee kalenderjaren vanwege de maximale 
aanleveringstermijn voor rapporten over archeologisch onderzoek.

Zienswijze Gelet op de lichte vorm van deze gemeenschappelijke regeling zijn het 
geven van zienswijzen op de begroting niet van toepassing.

Beleids- 
voornemens

Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de archeologische- maar ook 
de cultuurhistorische waarden meegenomen door Archeologie West-
Friesland. Hierdoor ontstaat een beter advies en kan voorkomen 
worden dat archeologische waarden worden aangetast of verloren 
gaan. 

Kengetallen n.v.t.
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Doelrealisatie
We willen onze inwoners op een efficiënte manier helpen waarmee we 
dasdfasdf asdfad

Webadres

willen voorkomen dat "onnodig onderzoek wordt uitgevoerd. Voor het 
jaar 2021 Is voor de gemeente Schagen het volgende gedaan:

In 2021 heeft Archeologie West-Friesland) extra werk voor ons 
verricht. Dit had betrekking op het opstellen van een archeologische 
waardenkaart. Ook zijn werkzaamheden m.b.t. de Omgevingsvisie en 
bestemmingsplannen voor ons verricht.

www.archeologiewestfriesland.nl

Overige verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Openbaar 
belang (doel)

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is opgericht om 
het innovatieve vermogen en de ruimtelijk omstandigheden van regio 
Noord-Holland Noord optimaal te benutten. Samen met de 
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aandeelhouders en partners worden de kansen in de regio opgepakt.. 
ONHN creëert samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs de 
gezonde voedingsbodem voor een succesvolle regio nu en in de 
toekomst. Het gaat daarbij om de concurrentiekracht van de regio 
duurzaam te versterken. Hierdoor ontstaat groei van 
werkgelegenheid. Het gevolg hierin is onder andere een vitaler 
platteland, bloeiende kernen en steden en daardoor meer regionale 
welvaart. Dit doen we door de maatschappelijke vraagstukken zoals 
op het gebied van voeding, vrije tijd en energie te vertalen in 
economische kansen. Dit betekent goed oog hebben en houden voor 
markt-, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de 
impact hiervan voor onze regionale speerpuntclusters agri & food, 
energie & water (maritiem) en toerisme & recreatie en de mogelijke 
cross-overs tussen deze speerpuntclusters.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een 
uitvoeringsorganisatie van 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en 
Provincie Noord-Holland.

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur, aandeelhouders en 
stakeholders.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

                                                            # Aandelen  % 
Aandelen
de Provincie                                                   26.460        49%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
West-Friesland, gezamenlijk                           9.180         17%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
Alkmaar, gezamenlijk                                      9.180         
17%    
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
Kop van Noord-Holland, gezamenlijk             9.180         17%

Binnen de regio Kop van Noord-Holland is de verdeling 3:3:3:1 
(Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel) gehanteerd waarbij het 
totaal aantal aandelen voor Schagen 2.754 bedraagt.

Financieel 
belang

Er is een Aandeelhoudersovereenkomst en 
Dienstverleningsovereenkomst voor periode 2018-2025. Jaarlijkse 
financiële bijdrage: voor de gemeente Schagen wordt de bijdrage 
geraamd op € 109 duizend exclusief BTW inclusief de bijdrage voor 
Greenport.

Bijdrage 2021 112
Bedrag x € 1.000

Risico's Zoals afgesproken in de Aandeelhoudersovereenkomst en de 
Dienstverleningsovereenkomst tussen partijen heeft in 2021 een 
tussentijdse evaluatie van de samenwerking plaatsgevonden. Op basis 
van de resultaten van de evaluatie is geconcludeerd dat de 
activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf op niveau worden uitgevoerd. 
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De evaluatie heeft geleid tot een aanpassing van de bestuurlijke 
structuur op NHN schaal. Een regionale Investeringsagenda wordt 
opgesteld. Dit kan financiële consequenties met zich meebrengen.
NB. De Vastgoed- en participatieactiviteiten zijn de afgelopen jaren op 
een verantwoorde wijze afgebouwd. Verantwoord wil zeggen dat de 
continuïteit van de N.V. niet in het geding is.

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert onze gemeente een bijdrage aan 
resultaat 1.6 van het economisch domein (Wij werken regionaal 
samen om de economische toekomst van de regio te versterken).

Webadres www.nhn.nl
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Domein samenleving en gezondheid

In dit jaar werden wij wederom in de ban gehouden door corona. Dit heeft veel gevergd 
van onze inwoners: jong en oud. En ook onze ondernemers. Gelukkig hebben wij 
ondernemers wederom kunnen ondersteunen door de Tozo (tijdelijke ondersteuning 
zelfstandig ondernemers) en de Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). 
Hierbij hebben wij de menselijke maat toegepast.
Daarnaast zien wij dat ook veel jongeren en ouderen het moeilijk hebben gehad en zich 
eenzaam voelden. Ook hen hebben wij kunnen ondersteunen.
Wij stimuleren en streven naar een rookvrije omgeving voor onze inwoners. Steeds meer 
plekken worden of zijn rookvrij, zoals speelplekken en diverse (sport)verenigingen. Team 
Sportservice ondersteunt locaties bij het realiseren van een rookvrije en gezonde(re) 
omgeving.
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Doelstelling SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning 
deelnemen aan de samenleving

Resultaat SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een 
zelfstandige volwassene

We hebben dit gedaan door:
Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs
De 4 Kopgemeenten en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SMW-VO) 
nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om vroegtijdige, preventieve en 
laagdrempelige hulp aan leerlingen aan te bieden op school. Dit is het 
schoolmaatschappelijk werk en wordt uitgevoerd door Parlan. Onlangs is gebleken dat 
Parlan vanaf 2018 geen subsidie heeft ontvangen van de gemeente Schagen. Voor het 
jaar 2018 werd afgesproken de subsidie aan het SMW voort te zetten op basis van de 
bestaande afspraken. Parlan heeft hierdoor bij Incluzio (Hollands Kroon) ook de 
subsidieaanvraag SMW voor de gemeente Schagen ingediend. Deze is niet door Incluzio 
in behandeling genomen of doorgestuurd aan Schagen. Hierdoor is de afgelopen jaren 
het SMW wel uitgevoerd door Parlan, zonder dat hier bij hen financiële inkomsten 
tegenover stonden. Parlan heeft nimmer direct een aanvraag gedaan of verantwoording 
aan de gemeente Schagen afgelegd. De kosten voor het schoolmaatschappelijke werk in 
het primair onderwijs is in de periode 2019 - 2022 zodanig gestegen dat het beschikbare 
budget van € 75.000 hieraan is toebedeeld. De gemeente Schagen heeft nu voor 2021 
haar aandeel betaald (€ 45.828) zonder dat hier geld voor is begroot. Dit tekort is met 
een éénmalige verschuiving van middelen opgelost en het bedrag zal in 2022 opnieuw in 
de begroting worden toegevoegd.

Jongerenwerk en jongerenhuis
Het afgelopen jaar is de inzet van het jongerenwerk beter bestendigd. De inzet op straat 
en hun zichtbaarheid in het weekend en de avonduren maakt dat de integrale aanpak 
rondom jeugd en jeugdgroepen compleet is gemaakt. De samenwerking met het 
wijkteam en overige voorliggende voorzieningen loopt soepel. Ook het jongerenhuis 
wordt met regelmaat ingezet door de jongerenwerkers of het wijkteam om in een 
informele setting in gesprek te gaan met jeugdgroepen en jongeren individueel. De 
huidige inzet van het jongerenwerk is structureel opgenomen in de begroting.

Nationaal programma onderwijs
Iedere gemeente heeft van het rijk een budget toegekend gekregen ter bestrijding van de 
onderwijsachterstand als gevolg van corona. Eind 2021 zijn er duidelijke kaders en 
criteria afgestemd met alle belanghebbende partijen die hier een rol spelen. De 
gemeente richt zich met name op het uitbreiden van bestaande ondersteuning zoals het 
schoolmaatschappelijk werk, maar ook op de subsidiepartners die het de afgelopen jaren 
in coronatijd moeilijk hebben gehad (Kopgroep bibliotheken bijvoorbeeld).

Onderwijshuisvesting
In 2021 is uitvoering gegeven aan het onderwijsprogramma 2021. Basisschool de 
Aloysiusschool, de Rank en de Julianaschool hebben nieuwe lokalen gekregen. 
Basisschool de Ark is in 2021 begonnen met de bouw van de nieuwe school. Volgens 
planning zal in juni 2022 de oplevering plaatsvinden. 
Tot slot is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) opnieuw herijkt tot het IHP 2022-2027, 
waarin ruimte is gevraagd voor duurzaamheid. Alle nieuwbouw scholen zullen Energie 
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Neutraal gebouwd worden. Alle bestaande scholen zullen een onderzoek krijgen: relatief 
eenvoudig te realiseren aanpassingen (het laaghangend fruit) wordt in beeld wordt 
gebracht om in overleg met de schoolbesturen te worden aangepakt. 
Daarnaast is er een procesvoorstel gedaan wat te doen als scholen met een lager 
leerlingenaantal financiële middelen vragen voor nieuwbouw / renovatie. 

Indicator:
Percentage leerlingen ten opzichte van het totaal dat geen startkwalificatie behaalt: 
1,61% in schooljaar 2019-2021. Geen cijfers van schooljaar 2020-2021.

Resultaat SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat 
nodig hebben

We hebben dit gedaan door:
Kosten jeugdzorg
De ontwikkelingen van de zorgkosten die we landelijk zien, doet zich ook in de gemeente 
Schagen voor. Door een toename van de vraag ontstaat er druk op de beschikbare 
budgetten. De door het Rijk beschikbare gelden blijven achter bij de stijging van de 
kosten. Deze ontwikkeling is u ook gemeld bij de tweede tussenrapportage.

Toegang tot jeugdhulp – afspraken met onderwijs en voorschoolse voorzieningen 
De gemeenten in de Kop en de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet 
Onderwijs hebben gezamenlijk een werkwijze ‘Integrale Samenwerking’ opgesteld en 
vastgesteld. Het begin van 2022 wordt gebruikt om de werkwijze verder praktisch uit te 
werken in werkprocessen en eenieder die ermee moet werken te informeren. Zodat in het 
nieuwe schooljaar 2022-2023 volop met de werkwijze gewerkt kan worden. Dit moet 
leiden tot een structurele verbetering in de ondersteuning van leerlingen in onze 
gemeenten en in de snelheid waarmee deze tot stand komt. 

JGGZ
Na de tweede openstelling van de aanbesteding Jeugd-GGZ is opnieuw een aantal 
aanbieders gecontracteerd en is de dekking van het aanbod uitgebreid. Wel constateren 
we dat door corona en de schoolsluitingen als gevolg daarvan, de vraag naar Jeugd-GGZ 
verhoogd is. De wachttijd is daarom soms langer dan gewenst. We bezinnen ons daarom 
op een alternatief aanbod aan leerlingen dat m,eer preventief is ingericht.

Integrale Crisisdienst Jeugd (ICD) en Veilig Thuis (VT)
De ICD Jeugd heeft, overeenkomstig het contract, buiten kantoortijden de bereikbaarheid 
en beschikbaarheid van de crisisuitvoering voor jeugd. Binnen kantoortijden voeren de 
wijkteams zelf de vragen m.b.t. crisis uit. Ook VT heeft in 2021 overeenkomstig het 
contract de dienstverlening uitgevoerd. VT werd gecontracteerd met een 
dienstverleningsovereenkomst namens 17 gemeenten in NHN. In 2021 is VT 
ondergebracht onder de gemeenschappelijke regeling bij de GGD HN. In organisatievorm 
biedt ons dit meer efficiëntie en duidelijkheid op welke bestuurlijke tafel VT besproken 
wordt. Het heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de dienstverlening van VT. 

De ICD jeugd en VT zijn in 2021 gestart om de samenwerking met elkaar te versterken. 
Zij onderzoeken op welke wijze zij de crisisuitvoering aan jeugdige, die zij alle twee 
uitvoeren zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen inrichten. De regio NHN heeft zichzelf 
ten doel gesteld om voor haar inwoners één voordeur voor crisisinterventie in te richten. 
Hiermee willen we als één loket eenvoudig vindbaar zijn voor jeugdigen, gezinnen en 
professionals. Door de samenwerking met elkaar te versterken, bereiken we ook dat er 
onnodige overdracht van de cliënt plaatsvindt en wisseling van personeel voor de 
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crisisuitvoering. Met het versterken van deze samenwerking hebben voor doelgroep 
jeugdigen de eerste stappen gezet naar 1 loket crisisdienst NHN.

JeugdzorgPlus

De behandeling van jeugdigen in de gesloten jeugdzorg van Horizon (locatie Antonius) 
bestaat uit twee delen: deel 1 waarin de jeugdigen gesloten verblijven en deel 2 waarbij 
zij uitstromen en gebruik kunnen maken van de producten die o.a. door Horizon 
ontwikkeld zijn. De volgende producten zijn in 2021 gerealiseerd: 
- Intensieve ambulante behandeling
- Intensieve gezinsbehandeling
- Specialistisch en ambulant aanbod door andere instellingen
- Studio’s 
- Therapeutische gezinsbehandeling
- Onderwijszorgtrajecten op maat
- JouwzorgPlusgroep

Hiernaast zien we een constante daling van de instroom van jeugdigen in de 
JeugdzorgPlus. Dit heeft enerzijds te maken dat jeugdbeschermers minder snel de 
gesloten vorm van zorg en behandeling adviseren en dat, doordat Antonius meer bekend 
raakt in de regio NHN, vaker benaderd wordt om vooraf in een casus mee te denken of 
plaatsing echt noodzakelijk is. Hiermee wordt meegedacht aan mogelijke “open” 
alternatieven vormen van hulp voordat gedwongen, gesloten hulp wordt ingezet.  De 
regio NHN juicht deze ontwikkeling toe. 

Verwerving JeugdzorgPlus na 2023
In het voorjaar ’21 is de regio gestart met de het inkooptraject. De transformatievisie 
JeugdzorgPlus na 2023 is in november 2021 vastgesteld. De planning is dat in maart 2022 
de verwervingsstrategie door de colleges wordt vastgesteld. 

Thuis voor Noordje
In opdracht van VWS zijn, in het voorjaar 2020, de 5 jeugdhulpregio’s (Kop van Noord-
Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, IJmond en Zuid-Kennemerland) de 
samenwerking aangegaan met de samenwerkingsverbanden van het primair onderwijs, 
speciaal onderwijs en vijf zorgaanbieders gespecialiseerde jeugdhulp uit Noord-Holland 
om te komen tot een bovenregionaal plan gespecialiseerde jeugdhulp. De ambitie is om 
alle jeugdigen in Noord-Holland met complexe zorg zo thuis mogelijk vorm te geven met 
zo min mogelijk overplaatsingen.
Deze samenwerking heeft zich in 2021 uitgebreid tot negen jeugdhulpregio’s (de 
jeugdhulpregio’s Haarlemmermeer, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam- Amstelland en 
Gooi- en Vechtstreek hebben zich aangesloten). Tevens zijn van de regio’s ook de 
Gecertificeerde Instellingen (GI’s) jeugdbescherming en jeugdreclassering en 
ervaringsdeskundige (jeugdige en ouders) uit de complexe jeugdhulp aangesloten. Er is 
een visie en plan ontwikkelt die de verbinding en samenwerking in het ketennetwerk van 
de jeugdhulp stimuleert, het biedt uitgangspunten die centraal staan in de transformatie 
van complexe jeugdhulp en moet ons zicht geven op data en aanbod op bovenregionaal 
niveau. 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering (GI’s)
De GI’s hebben, overeenkomstig het contract, de hulp aan jeugdigen en ouders 
uitgevoerd in de regio Kop van NH. Hiernaast is echter door het ministerie van VWS 
Interbestuurlijk Toezicht voor geheel Noord-Holland opgelegd aan gemeenten en de GI’s 
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omdat zij er niet van uitgaan dat de jeugdhulpregio’s er op korte termijn in slagen om elk 
kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. Hiernaast 
moet de samenwerking op regionaal en lokaal niveau tussen het wijkteam en de 
jeugdbeschermers verbeteren. Hiervoor zijn verbetervoorstellen vastgelegd en zijn 
activiteiten ondernomen o.a. versterken we de samenwerking tussen lokale wijkteams en 
de GI’s en prioriteren we de zorg van jeugdige die op de wachtlijst. Hiernaast is het tarief 
van de GI’s verhoogt. Hiermee dragen we er zorg voor dat de caseload van de 
professionals bij de GI’s wordt verkleind en dat kwaliteit van hulp kan worden verbeterd.

Indicator:
Geen indicator over 2021 bekend.

Resultaat SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te 
kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

We hebben dit gedaan door:
RE-INTEGRATIE 
Inkoop
Sociaal medisch advies: Er is in 2021 een aanbesteding gestart en gerealiseerd voor de 
medische advisering ten behoeve van cliënten binnen het sociaal domein. Voor 
participatie voor de  zogenaamde belastbaarheidsonderzoeken. Dit advies hebben 
wijkteamconsulenten nodig om tot eventueel besluit tot ontheffing arbeidsverplichtingen 
te komen. 

Door de corona -maatregelen werden de uitvoering van  re-integratie-aanbod ook nog in 
2021 wat bemoeilijkt. Aanbieders zetten echter op andere manieren (digitaal of met 
inachtneming  van de 1,5 meter  afstand) de dienstverlening zoveel mogelijk voort. 

Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie.
Uit de ervaringen van de gemeenten met de uitvoering van de Participatiewet bleek dat 
een deel van de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geen vaste baan kon vinden. 
Zij hadden vaak kortdurende betaald werk en veranderden van werkgever of zaten 
werkloos thuis. 
Door de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (GrGa) en gemeenten is 
daarom een regeling ontworpen om deze mensen alsnog aan vast passend en betaald 
werk te helpen; door een dienstverband bij GrGa en loonkostensubsidie. 
Hiertoe hebben de gemeenten zich een vrijwillig de taakstelling opgelegd, deze was in 
2021 voor Schagen 12 fte. (1fte is 37 uur). In 2021 heeft Schagen deze taakstelling niet 
gehaald en blijft achter met 4,51 fte.

Beschut werk
Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms heel veel begeleiding of aanpassing van 
de werkplek nodig. Gemeenten moeten deze mensen een betaalde baan bieden in een 
aangepaste omgeving: beschut werk. Door de coronamaatregelen bleef plaatsing in 
Beschut werk 2021 achter.  De landelijke taakstelling voor 2021 was 18,00 fte, deze is 
niet behaald. Gerealiseerd is 15,75 fte (1 fte is 31 uur).

Inburgering
In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
Inburgering 2021 per 1 januari 2022. Hierbij is veel regionaal i.sm de gemeenten Hollands 
Kroon en Den Helder opgepakt. 
De nieuwe wet behelst een omvangrijke wijziging van het inburgeringsstelsel waarin de 
gemeenten de regie krijgen bij de inburgering. Consulenten van het wijkteam zijn 
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getraind en werkprocessen zijn aangepast. Een samenwerkingsverband van 6 
organisaties is gecontracteerd om met elkaar een pakket van samenhangende 
inburgeringsvoorzieningen aan te bieden. De nieuwe wet kent geen overgangsregeling 
voor ‘oude inburgeraars’, voor de zogenaamde ‘ondertussengroep’ in Schagen zijn met 
een taalaanbieder extra afspraken gemaakt en wordt door het wijkteam zoveel mogelijk, 
in de lijn van de nieuwe wet, ingezet op duale trajecten (taal leren en in praktijk moeten 
toepassen). 
In 2021 zijn door een projectgroep de voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet Inburgering 2021 per 1 -1-2022.  Hierbij is veel regionaal i.sm de 
gemeenten Hollands Kroon en Den Helder opgepakt. 
Het nieuwe inburgeringsstelsel is een lerend stelsel en de uitvoering van de regierol door 
onze gemeente zal komende jaren verder doorontwikkeld en mogelijk wettelijk aangepast 
worden. 

Indicator:
Cijfers gerealiseerd op beschut werk en mensen met loonkostensubsidie: zie tekst 
hierboven.
Voor Inburgering wordt nog een indicator uitgewerkt (per 1 januari 2022 is de nieuwe wet 
inburgering in werking getreden.

Resultaat SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het 
bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

We hebben dit gedaan door:
TONK (tijdelijk overbrugging noodzakelijke kosten)
Er zijn in het kader van de TONK in totaal 60 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 8 
aanvragen afgewezen wegens een te hoog inkomen van de aanvrager, 3 buiten 
behandeling zijn gelaten wegens het niet volledig aanleveren van de benodigde 
gegevens, 3 zijn ingetrokken door de aanvrager en 46 zijn toegekend.

TOZO (tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers)
 Tozo-3 (van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021) en Tozo 4 (van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 
heeft ook weer een vervolg gekregen: Tozo 5. Deze regeling ging in op 1 juli 2021 en 
loopt tot en met 30 september 2021.
Onderstaand treft u aan de aantallen met betrekking tot TOZO 3, 4 en 5 en de 
bedrijfskredieten. 

Soort 
Regeling 

Aantal 
Aanvragen 

Aantal 
Toekenninge
n 

Aantal 
Afwijzinge
n 

Aantal 
Buiten 
behandeling 

Aantal 
ingetrokke
n

Tozo 3 
levensonderhou
d

223 197 13 12 1

Tozo 4 
levensonderhou
d 

100 89 6 4 1

Tozo 5 
levensonderhou
d 

43 32 2 9 0

Tozo 
bedrijfskrediet 

24 14 5 4 1

Armoedebeleid
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De regeling Meedoen Schagen
(ook wel het kindpakket en Meedoenbudget 65-plussers genoemd)  

360 kinderen hebben gebruik gemaakt van het Kindpakket. 
9 ouderen dat hebben gebruik gemaakt van het Meedoenbudget 65-plussers. WIj hebben 
geconcludeerd da er veel niet-gebruik is met diverse oorzaken. Er zijn heel veel oorzaken 
voor het niet gebruik (digitale vaardigheden, gevoeligheid om openheid te geven in 
financiën) en wij hebben al meerdere pogingen gedaan hen te bereiken. Tot nu toe heeft 
dat niet voldoende opgeleverd. 
Begin 2021 hebben we de vrijwillige ouderenadviseurs benaderd om ouderen te helpen 
bij het indienen van de aanvraag en het inloggen in de webwinkel. We hebben eind 2021 
op verzoek van de vrijwillige ouderenadviseurs het aanvraagformulier vereenvoudigd. Wij 
gaan werken op vertrouwen en steekproefgewijs het inkomen en vermogen controleren. 
We hopen dat met deze maatregelen het aantal aanvragen zal toenemen. 

Het Geluksbudget 
Voor het geluksbudget zijn 73 aanvragen ingediend. Er is veel minder is uitgegeven dan 
begroot, hetgeen zijn oorzaak vindt in de coronacrisis. Als gevolg van de maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus beteugelen, konden veel sportieve activiteiten geen 
doorgang vinden. 

Noodfonds 
Het Noodhulpfonds Schagen heeft als doel financiële hulp te verlenen aan inwoners van 
de gemeente Schagen die in financiële nood verkeren en geen beroep kunnen doen op 
een voorliggende voorziening. Het aantal vertoont de laatste jaren een dalende trend.  De 
daling kan worden verklaard door het feit dat de gemeente Schagen de 
schuldhulpverlening op een dusdanige wijze heeft georganiseerd dat er steeds minder 
mensen tussen wal en schip raken. Met de Wooncompagnie bijvoorbeeld is de afspraak 
gemaakt dat zij achterstanden in de huur direct bij de wijkteams aanmelden. Op deze 
wijze kan vroegtijdig worden ingegrepen, waardoor huisuitzettingen vaak kunnen worden 
voorkomen. Ook de vroegsignalering, een nieuwe wettelijk taak die gemeenten vanaf 1 
januari 2021 moeten oppakken, kan ertoe bijgedragen dat betalingsachterstanden 
minder vaak leiden tot problematische schuldensituaties. Dus ook tot situaties waarin 
mensen met financiële problemen tussen wal en schip raken. 

Preventie schuldhulpverlening 
Vroegsignalering 
We zetten in op vroegsignalering: het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen 
van huishoudens met een hoog risico op financiële problemen op basis van 
daadwerkelijke signalen op huishoudensniveau en het outreachend aanbieden van hulp 
om bestaande problemen vroegtijdig op te lossen en ernstige schuldsituaties te 
voorkomen. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak van de 
gemeente geworden. 
De wijkteamconsulenten geven dit vorm door: huisbezoeken, telefonische contacten, e-
mail of brief. Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor de meest passende vorm.

Get a Grip 
Humanitas heeft met financiering van de Nationale Postcode Loterij een programma 
ontwikkeld om de jongeren (online en face-tot-face) te helpen hun uitgaven in goede 
banen te leiden en financieel zelfredzaam te maken. In 2021 zijn 12 trajecten uitgevoerd, 
de helft van de afgesproken trajecten. Afspraken zijn gemaakt om de jongeren beter te 
bereiken.
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Thuisadministratie 
Volgens het kabinet kunnen vrijwilligers bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid 
gericht op preventie en vroegsignalering een grote rol spelen. Vrijwilligers hebben meer 
tijd en aandacht voor klanten, vergeleken met professionals. Zij zijn intrinsiek 
gemotiveerd en laagdrempelig in contact.
De ondersteuning is gericht op preventieactiviteiten, zoals het geven van informatie en 
ondersteuning bij het beheren van de administratie. 
Humanitas heeft in 2021 40 inwoners geholpen met het op orde brengen van hun 
financiële administratie. 

Moneyways voor het voortgezet onderwijs
Diversion en het Nibud ontwikkelden samen het landelijke lesprogramma MoneyWays om 
tegemoet te komen aan de vraag vanuit het onderwijsveld om een lesprogramma waarin 
niet alleen het omgaan met geld, maar ook de sociaal-emotionele kant van geld, 
schulden en armoede bespreekbaar wordt gemaakt. 
Diversion heeft in 2021 het programma uitgerold in 20 klassen. Hiermee hebben 
ongeveer 340 jongeren financiële educatie gekregen. Deze jongeren zaten verspreid over 
3 verschillende scholen. 

Indicator:
Kinderen in uitkeringsgezin: 2,84% van de kinderen tot 18 jaar in 2021. In 2020 was dit 
3%.
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Doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Resultaat SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

We hebben dit gedaan door:
Eenzaamheid
Voor de incidentele gelden die de gemeente ontvangt voor eenzaamheidsbestrijding, 
hebben de verschillende organisaties die in het platform eenzaamheid deelnemen een 
gezamenlijk plan opgesteld. Dit is in uitvoering. Het gaat om diverse activiteiten op het 
gebied van o.a. zingeving, verbinding en bewegen.

Ontmoeting in de kernen
De gemeente kent diverse ontmoetingsplekken. Nu ook in Oudesluis vanuit een 
inwonersinitiatief. In Dirkshorn, Tuitjenhorn, Waarland en Warmenhuizen zijn buurtkamers 
gestart in woon-zorgcomplexen.
Als gevolg van corona heeft de invulling van de huiskamers niet volledig zijn beslag 
gekregen. Hierop is daarom minder uitgegeven.

Toegankelijk en inclusief Schagen
Op 28 september 2021 heeft de raad de eerste ‘Lokale Inclusie Agenda Schagen - een 
samenleving die werkt voor iedereen’, vastgesteld. Hierin staan welke zes speerpunten er 
volgens lokale ervaringsdeskundigen, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers 
prioriteit hebben om te komen tot een toegankelijk en inclusief Schagen. We gaan de 
speerpunten realiseren door de bijbehorende actiepunten op de Lokale Inclusie Agenda 
uit te voeren. Op deze manier werken we samen aan een samenleving waaraan iedereen 
kan meedoen. 
De eerste actiepunten zijn al in 2021 opgepakt en gerealiseerd. Bijvoorbeeld:

- In 2021 werd er voor het eerst de Regenboogweek georganiseerd in Schagen. 
Voor inwoners en voor de raad en het College. Ook werd er aandacht besteed aan 
Paarse Vrijdag. 

- Het Inclusiepanel, bestaande uit lokale ervaringsdeskundigen, is twee keer bij 
elkaar geweest om met ons mee te denken over verschillende thema’s.

- In de Leidraad Richting Openbare Ruimte is een alinea opgenomen waarin staat 
dat ervaringsdeskundigheid op het juiste moment betrokken moet worden bij alle 
ruimtelijke projecten.

- Er zijn aanlandplekken voor wijkteamconsulenten gerealiseerd bij Pro-bedrijven.
- Alle leden van het College van B&W, leden van de gemeenteraad en 

steunfractieleden hebben de ‘Toegankelijk en Inclusief Schagen Speld’ ontvangen. 

Indicator:
52% van de inwoners is (zeer) tevreden over het aanbod van welzijnsvoorzieningen in de 
nabije omgeving in 2021. Een rapportcijfer wordt in 2021 niet meer gegeven.

Resultaat SG2.2 Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we 
algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we 
accommodaties

We hebben dit gedaan door:
Accommodatiebeleid
In 2021 is er uitvoering gegeven aan het vernieuwde accommodatiebeleid voor 2021 – 
2026. De werkzaamheden zijn conform het beleid en meerjarenonderhoudsplanning 
uitgevoerd. Zoals renovatie- en onderhoudswerkzaamheden van de gemeentelijke 
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sportfaciliteiten; sporthallen, gymzalen, zwembaden en verschillende sportvelden. Vanuit 
het accommodatiebeleid is er steun gegeven aan dorpshuizen die aanspraak hebben 
gedaan op het Renovatiefonds voor de dorpshuizen. 5 dorpshuizen hebben in 2021 een 
beroep, conform beleid, gedaan op het Renovatiefonds.  

Carrousel Groenoord – Nes Noord
De verhuizing van de honk- en softbalvereniging The Rangers naar Nes Noord en 
samenvoeging van voetbalvereniging Schagen United op sportpark Groenoord, heeft dit 
jaar plaatsgevonden. Hiervoor zijn er 2 nieuwe voetbalkunstgrasvelden op Groenoord 
aangelegd en een nieuw honk- en softbalveld op Nes Noord. 

Uitvoeren Topsportbeleid.
Als gemeente Schagen zijn wij trots op onze topsporters. In 2021 is het aantal topsporters 
gegroeid naar 62. Zij worden gesteund vanuit het lokale Topsportfonds.

Lokale omroep.
De lokale omroep ontvangt structureel een hogere bijdrage om de continuïteit te 
waarborgen en behoud van de extra formatie. Daarnaast is er een 
samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen de drie lokale omroepen.

Kunst en cultuur op school – muziek in de klas
Ook in 2021 is gebleken dat het introduceren van muziek in de klas een gouden greep is 
geweest. Bijna alle scholen nemen deel aan dit project en de scholen zijn zeer 
enthousiast.

Bibliotheekwerk o.a. via bibliotheek op school.
De bibliotheek heeft in 2021 eenmalig een extra financiële bijdrage ontvangen. Met deze 
extra middelen kan meer ingezet worden op laaggeletterdheid en een uitbreiding van de 
boeken uitleen op de scholen.

Kunstwerken
Het kunstwerk op de rotonde aan de Harenkarspelweg te Tuitjenhorn is dit jaar geplaatst.

Dierenopvang
Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden waarin een aantal gemeenten uit de regio 
hebben deelgenomen met betrekking tot de opvang  en vervoer van dieren. Per 1-1- 
2022 is de dierenopvang en vervoer gegund aan de dierenbescherming.

Indicator:
79% van de inwoners is (zeer) tevreden over de sportvoorzieningen in de nabijheid in 
2021. Een rapportcijfer wordt sinds 2021 niet meer gegeven.

Resultaat SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het 
sociale als het fysieke vlak
Schagen is een veilige, gezonde, leefbare en duurzame gemeente en wil dat blijven. Om 
het veiligheidsbewustzijn te vergroten en te behouden voert de gemeente diverse taken 
uit op het gebied van veiligheid enerzijds en van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving  in de fysieke leefomgeving anderzijds. Dat doet zij samen met vele partners 
zoals politie, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst, de provincie en andere gemeenten 
in Noord-Holland. Maar nog belangrijker, dat doet de gemeente samen met haar 
bewoners, ondernemers, instellingen en bezoekers. Ondermijning en onveiligheid, zowel 
objectief als subjectief, worden in deze samenwerking actief en integraal bestreden. 
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We hebben dit gedaan door:

Beleid Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving voorbereiden 
op invoering Omgevingswet 
De invoerdatum van de Omgevingswet is uitgesteld 1 januari 2023.  Dat betekent dat een 
op de Omgevingswet aangepast beleid niet meer in 2021 is opgepakt. 

Oneigenlijk gebruik woningen/ illegaal gebruik recreatieparken
De aanpak van illegaliteit op recreatieparken en de aanpak van het oneigenlijk gebruik 
van woningen zijn gaande. Door de coronacrisis en personele wisselingen is hier minder 
aandacht aan besteed dan gewenst. Wel zijn er een aantal successen op behaald. De 
helft van de 300 controles zijn inmiddels uitgevoerd. Dit heeft geleid tot 30 
waarschuwingsbrieven. Er zijn geen boetes uitgedeeld. 
Op verzoek van de provincie wordt gekeken naar de mogelijkheid permanente bewoning 
op recreatieparken mogelijk te maken. De daarvoor samengestelde projectgroep heeft 
een voorstel gedaan, die in 2022 verder wordt uitgewerkt. 

Strandveiligheid
In 2020 is een veiligheidsscan uitgevoerd naar de strandveiligheid waar een aantal 
verbeterpunten uit naar voren zijn gekomen. Een van de aandachtspunt betrof 
bewustwording over muien. Hiervoor zijn door de reddingsbrigades flyers ontwikkeld en 
een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.  
In 2021 zou opnieuw een veiligheidsscan worden uitgevoerd maar gelet op Corona en 
personele wisselingen is de opvolging van de veiligheidsscan verplaatst naar 2023. 

Voor de gezamenlijke opslaglocatie KNRM en Reddingsbrigade Petten zijn de 
voorbereidingshandelingen afgerond. In december 2021 is een start gemaakt met de 
realisatie van het pand. Oplevering van het nieuwe pand is 2022.  
De voorbereidingen voor de nieuwe opslaglocatie Reddingsbrigade Sint Maartenszee 
lopen.

Cameratoezicht Markt Schagen  
Het plaatsen van camera’s in het horecagebied Schagen is nagenoeg rond. De 
aanbestedingsprocedure is doorlopen en de locaties van de camera’s zijn bepaald. De 
aansluiting op het glasvezel netwerk duurt langer dan verwacht. De camera’s zijn daarom 
nog niet in december geplaats maar volgt begin 2022. 

Bodycams boa's 
Eind 2021 zijn de boa’s uitgerust met een bodycam. De boa's krijgen tijdens hun werk 
regelmatig te maken met incidenten. Dit varieert van verbaal geweld tot soms fysiek 
geweld.  Bodycams hebben een de-escalerend effect op negatief gedrag en dragen bij 
aan een veiligere werkomgeving. Door de bodycams word correct gedrag gestimuleerd 
en kunnen incidenten (die ondanks het gebruik van de bodycams toch plaatsvinden) 
worden vastgelegd.  

Ondermijning & integriteit 
Om inzichtelijk te krijgen op welke vlakken de bewustwording en doorontwikkeling op het 
gebied van ondermijning en integriteit nodig is een weerbaarheidsscan uitgevoerd. Het 
rapport naar aanleiding van de weerbaarheidsscan is eind 2021 opgeleverd. Het rapport 
geeft een integraal overzicht van de meest kwetsbare processen en functies.  
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Jeugdoverlast 
In samenwerking met onder andere L!ink Jongerenwerk, wijkteams, boa’s en politie is 
ingezet op het verminderen van criminaliteit en overlast door jongeren. De zogenaamde 
hotspots met overlast worden regelmatig bezocht en waar nodig wordt opgetreden. Zo 
zijn een aantal gebiedsverboden opgelegd. Er is een integrale aanpak opgestart met 
onder meer politie, Openbaar ministerie en gemeente om de overlast en criminaliteit van 
een jeugdgroep te doorbreken.  

Brandweerkazernes
De gemeente heeft een huisvestingsplicht voor de brandweer. De brandweerkazerne 
Dirkshorn en Schagerbrug voldoen niet meer aan de huidige eisen. 
Voor Dirkshorn is binnen de kaders van het regionale veiligheidsplan (brandweerdekking) 
een nieuwe locatie voor nieuwbouw van de brandweer kazerne gevonden. Dit proces 
loopt. In september 2021 is een bewonersavond georganiseerd waar de bouwplannen zijn 
gepresenteerd. 

Voor Schagerbrug wordt onderzocht of de Kazerne via verbouw aan de huidige eisen kan 
worden aangepast. Dit project is door personele wisselingen en coronacrisis niet 
opgepakt. 

Corona
Op coronabestrijding is integraal ingezet. De evenementen die doorgang konden vinden 
en de horeca hebben extra aandacht gekregen en zijn zo goed mogelijk gefaciliteerd. De 
extra inzet van toezicht en handhaving waar en wanneer zich de meeste problemen 
voordoen, bleek helaas het gehele jaar nodig. Alle extra inzet is ten koste gegaan van in 
de begroting opgenomen aandacht voor de kroonopgaven en ondermijning. 

Indicator:
Niet beschikbaar
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Doelstelling SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Resultaat SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen 
ondersteuning en zorg

We hebben dit gedaan door:
Volwasseneducatie
Volwasseneneducatie draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Beter leren lezen, 
schrijven, rekenen en kunnen omgaan met een pc, zorgen ervoor dat mensen 
zelfstandiger meedoen in de samenleving. Het zorgt er ook voor dat zij hun kansen op de 
arbeidsmarkt behouden of vergroten. 
De gemeente Alkmaar is aangewezen als contactgemeente voor de uitvoering van de 
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in Noord-Holland Noord. De gemeente Alkmaar 
ontvangt voor volwasseneneducatie het budget voor de regio Noord-Holland Noord en 
gaat de overeenkomsten met educatieaanbieders aan. Ook is de gemeente Alkmaar 
verantwoordelijk voor de verantwoording van het budget richting het Rijk. In de 
samenwerkings- overeenkomst is afgesproken dat 75% van het WEB budget beschikbaar 
is voor een goede regionale basisvoorziening en 25% voor lokaal maatwerk, aangevuld 
met specifieke uitkering educatie. Vanuit deze gelden is de volwasseneducatie in 
Schagen volledig georganiseerd. In 2021 zijn heeft de gemeente Schagen hiernaast de 
volgende actiepunten gerealiseerd:

· Er is structureel contact tussen het wijkteam en het project Taalmaatjes (Wonen 
Plus Welzijn) geborgd.

· Er is een toegankelijk filmpje gemaakt over wat het Taalhuis is. Deze staat onder 
andere op de gemeentelijke website.

In april heeft een groot deel van de wijkteamconsulenten de tweedelige workshop 
‘Herkennen en Doorverwijzen’ van Stichting Lezen en Schrijven gevolgd.

Mantelzorgbeleid
Communicatie: voor wat betreft de communicatie is een betere afstemming tot stand 
gekomen tussen de afdeling communicatie van het Mantelzorgcentrum en onze eigen 
afdeling communicatie.
Mantelzorgcompliment: het aantal verstrekte mantelzorgcomplimenten is in 2021 met 
100 aanvragen toegenomen ( 846) ten opzichte van 2020 (746). Het 
mantelzorgcompliment voor jonge mantelzorgers is nagenoeg gelijk gebleven.
Respijtzorg: wij hebben een aanvraag ingediend bij het ministerie van VWS voor een 
eenmalige subsidie om de toegang tot regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen. 
Deze aanvraag is gehonoreerd en wij ontvangen een bedrag van € 50.000,00. Dit bedrag 
wordt ingezet voor het project “door-ontwikkelen regiepunt respijtzorg”.
In samenwerking met het Mantelzorgcentrum, een aantal gemeenten uit de regio en de 
zorgverzekeraar hebben we een conceptplan Regiepunt Respijtzorg opgesteld. Een 
nadere uitwerking volgt met als doel:

- Vraag en aanbod zichtbaar maken;
- Toeleiding verbeteren;
- Knelpunten in kaart brengen.

Indicator:

61



In 2020 geeft 14% van de volwassenen (19+) aan mantelzorg te verlenen. In 2016 was 
dit nog 16%. In 2021 zijn er geen cijfers.

Resultaat SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun 
zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

We hebben dit gedaan door:
Inkoop voorzieningen Wmo

In 2021 zijn de volgende inkooptrajecten van belang om te melden:

Hulp bij het huishouden: per 1 januari 2021 zijn de nieuwe contracten huishoudelijke hulp 
gestart. Er is gekozen voor een kortdurend contract (1 jaar met maximaal 1 jaar 
verlenging) zonder grote wijzigingen. Dit om het regionale team Wmo meer tijd te geven 
om een goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden van huishoudelijke 
ondersteuning op de langere termijn,met specifieke aandacht voor de financiële 
beheersbaarheid. 

Trapliften: er is in 2021 een aanbesteding gestart en gerealiseerd voor trapliften. Door dit 
contract liggen er regionaal heldere afspraken en gunstige prijzen ten opzichte van de 
jaren ervoor. 

Sociaal medisch advies: er is in 2021 een aanbesteding opgestart en gerealiseerd voor 
het sociaal medisch advies. Dit advies hebben wijkteamconsulenten soms nodig om hun 
onderzoek goed te kunnen doen. Er is nu 1 regionale adviseur die integraal advies kan 
geven voor zowel voor Jeugd, Wmo als de Participatiewet. 

In z’n algemeenheid heeft het Wmo team in de regio een transformatieplan geschreven. 
In dit plan is onder andere rekening is gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en 
financiële beheersbaarheid. Dit plan is nog niet definitief. Het zal daarna wel gebruikt 
worden als onderlegger voor alle komende aanbestedingsprocedures. 

Lokaal Wmo
Welzijn op recept:
Er is in 2021 een pilot gedraaid met Welzijn op recept, onder leiding van ZonH. Deze pilot 
kende een stroeve start, maar lijkt nu meer op gang te komen. De evaluatie is enkele 
maanden uitgesteld, maar de resultaten lijken positief. 

Levensloop coach:
Er is in 2021 een pilot gedraaid met de inzet van een levensloopcoach, voor cliënten van 
het Veiligheidshuis die een Persoonsgericht aanpak (PGA) krijgen. Het doel van deze 
levensloopcoach is contact te krijgen en te behouden met cliënten met een herhaaldelijk 
veiligheidsrisico voor zichzelf of voor hun omgeving. De levensloopcoach probeert het 
vertrouwen van deze client te verkrijgen. Dit om een terugval te voorkomen of de client 
te bewegen naar behandeling of reguliere begeleiding. De cliënt heeft zelf bij de start 
geen hulpvraag en geen doelen waar hij aan wil werken. Het wijkteam gaat niet in 
gesprek met deze cliënt, maar laat dit over aan de levensloopcoach. Vanuit de Wmo is de 
levensloopcoach voor 2 cliënten ingezet. Dit heeft een positief resultaat gehad. 
In overleg met het Veiligheidshuis en OOV wordt deze voorziening gecontinueerd via de 
Wmo. OOV heeft geen contracten met hulpverleners die een dergelijke functie kunnen 
uitoefenen. Het doorstromen naar reguliere ambulante begeleiding zal eenvoudig  
verlopen als iemand al bekend is. In het kader van integraal werken versterkt de inzet 
van de levensloopcoach de samenwerking tussen wijkteams en OOV. Bij de nieuwe 
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aanbesteding voor ambulante begeleiding (start 1 januari 2024) zal onderzocht worden of 
er voor  de levensloopcoach een apart product ontwikkeld moet worden, of dat dit past 
onder  de begeleiding (extra) zoals we dat nu al kennen. 

De evaluatie van de samenwerking met het Veiligheidshuis is opgepakt met Den Helder. 
Het zal ook in het vervolg regionaal plaatsvinden. 

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
De Kop-gemeenten bereiden zich samen voor op de decentralisatie van Beschermd 
Wonen per 1-1-2023 van centrumgemeente Den Helder naar de individuele Kop-
gemeenten. Daarnaast wordt samen gewerkt aan een versterkingsplan dak- en 
thuisloosheid in de Kop. 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Sinds 2020 zijn de taken voor uitvoering van de Wvggz belegd bij de GGD, met een 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van 2020 t/m 2022. De gemeente heeft diverse 
verbeterpunten gedeeld met de GGD, onder andere op het gebied van samenwerking en 
communicatie. De gemeente heeft aan de GGD gevraagd om de DVO met 1 jaar te 
verlengen, zodat in 2022 aan de verbeterpunten gewerkt kan worden. De gemeente 
houdt alle opties open over waar en hoe de taken van de Wvggz belegd worden na 2023. 

Indicator:
De zorg voor de woon- en leefomgeving krijgt een 6,6 in 2021.

Resultaat SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde 
leefstijl

We hebben dit gedaan door:
Regionaal Preventieakkoord
De Kop-gemeenten hebben samen met zo’n 40 partijen (zorg, welzijn, onderwijs, 
bedrijven) het Regionaal Preventieakkoord ‘Noordkop Gezond Akkoord’ gemaakt. De 
ambitie is: “de Kop van Noord-Holland is in 2033 een positief gezonde regio. In de Kop 
van Noord-Holland leven gezonde, vitale en gelukkige inwoners. Zij hebben een actieve 
leefstijl en groeien op in een gezonde omgeving. Zij zijn veerkrachtig en maken gezonde 
keuzes.” Er wordt gericht op vijf speerpunten: een leven lang gezond actief; een gezonde 
leefstijl met gezonde keuzes; terugdringen van middelengebruik: alcohol, drugs, roken; 
meedoen in de Kop; vitaal ouder worden. 

Valpreventie
De gemeente werkt samen met lokale en regionale partners om vallen in en om huis te 
voorkomen. Ook zetten wij in op het trainen van inwoners met een valpreventietraining 
en structureel beweegaanbod.  

Indicator:
In 2020 had 48,6% van de personen ouder dan 19 jaar een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. 
In 2021 zijn er geen cijfers hiervoor.
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

Lasten 53.660 63.384 62.216 1.168

Baten 18.304 24.504 23.692 -812

Saldo -35.355 -38.880 -38.524 356 V

Totale lasten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

SG1.
1

Ieder kind kan zich ontwikkelen en 
ontplooien tot een zelfstandige 
volwassene

5.684 5.319 5.169 149

SG1.
2

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor 
onze inwoners die dat nodig hebben

9.263 11.855 12.090 -235

SG1.
3

Waar nodig biedt de gemeente 
(tijdelijk) ondersteuning om te kunnen 
voorzien in eigen levensonderhoud of 
te participeren naar vermogen

13.359 16.911 15.263 1.648

SG1.
4

Er is voor inwoners met een inkomen 
op of onder het bestaansminimum 
(tijdelijke) ondersteuning

1.729 1.815 2.005 -190

SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar 
nodig via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen 
aan de samenleving

30.035 35.899 34.527 1.372

SG2.
1

Inwoners geven zelf vorm aan 
deelname en ontmoeting

475 694 547 146

SG2.
2

Ter bevordering van deelname en 
ontmoeting bieden we algemene 
voorzieningen aan voor sport en 
cultuur en faciliteren we 
accommodaties

5.370 7.661 7.933 -271

SG2.
3

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is 
vergroot, zowel op het sociale als het 
fysieke vlak

5.942 5.904 5.892 13

SG2 Inwoners van Schagen geven hun 
sport, sociale en culturele 
leefomgeving en beleving vorm

11.786 14.259 14.372 -112

SG3.
1

De inwoners zijn in staat om zelf te 
voorzien in hun eigen ondersteuning en 
zorg

2.263 2.172 2.259 -86

SG3.
2

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf 
kunnen voorzien in hun zorg is een 
vangnet van maatwerkvoorzieningen 
beschikbaar

7.463 8.879 8.960 -81

SG3.
3

Inwoners van Schagen kunnen kiezen 
voor een gezonde leefstijl

2.112 2.174 2.098 76

SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar 
nodig met steun van (vrijwillige) zorg, 
gezond leven

11.839 13.225 13.317 -92

Totaal Lasten Domein samenleving en 
gezondheid

63.384 63.384 62.216 1.168 V
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Toelichting verschillen Lasten
SG 1.1
· De school Wegwijzer/Wielewaal is in eigendom en beheer van de gemeente. Wij 

ontvangen een leerling-afhankelijke vergoeding van het schoolbestuur. De berekende 
vergoeding op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober 2020 is gelijk aan de 
raming in onze begroting. Omdat de gemaakte kosten voor het beheer en onderhoud 
van het gebouw lager zijn uitgevallen (46V)), ontstaat op dit budget een overschot. 

· In 2021 zijn extra gelden beschikbaar gesteld in het steunpakket ter compensatie van 
de coronapandemie voor Noodopvang kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dit 
om de Peuteropvang voor kinderen van ouders met deze beroepen open te houden. 
De uiteindelijke kosten voor deze maatregel zijn lager dan de beschikbaar gestelde 
middelen (46V).

· In 2021 is er fors minder besteed aan de SMI (sociaal medische indicatie) dan het jaar 
daarvoor. Dit heeft twee oorzaken.
1: we zijn strenger geworden in het verlengen van SMI-regelingen. De verlengingen 
werden  in het verleden ruimhartig toegekend, waardoor ouders niet goed 
gestimuleerd werden om de problematiek zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Eind 
2019 is besloten dat bij een verlengingsaanvraag twee consulenten moeten besluiten; 
een Wmo-consulent en jeugd-consulent. Dit heeft tot minder verlengingen van SMI’s 
geleid. 
2: een voorwaarde voor de toekenning van een SMI is dat de ouder actief in 
behandeling gaat om de gezondheid van zichzelf en de thuissituatie te verbeteren. 
Deze behandelingen lopen meestal via de GGZ. Echter, door de coronapandemie 
konden veel behandelingen niet starten. Zolang een ouder niet kan starten met de 
behandeling en het verantwoord is om hiermee nog te wachten, wordt de SMI niet 
toegekend (12V).

· Als gevolg van de corona-epidemie heeft geen leerlingenvervoer plaatsgevonden 
tijdens een periode dat de scholen gesloten waren. Of het vond in beperkte mate 
plaats. De kosten voor het vervoeren van de leerlingen zijn hierdoor lager uitgevallen 
(70V).

· Het budget schoolmaatschappelijk werk is overschreden. Dit omdat conform de 
overeenkomst die is afgesloten dit jaar nog een nabetaling moest plaatsvinden aan 
Parlan. De nabetaling was voor de werkzaamheden van schoolmaatschappelijk werk 
voor het voortgezet onderwijs. Deze nabetaling heeft een structureel karakter (33N).

· Overige verschillen zorgen voor een voordeel (8V).

SG 1.2
· Bij het opstellen van de begroting is de begroting  van de GGD in het kader van Veilig 

Thuis overgenomen. In het Regionaal Portefeuillehouders overleg van 27 augustus 
2020 is besloten om voor een deel van de kosten (huisvestingskosten) voor Veilig 
Thuis de DUVO-gelden in te zetten die de centrum gemeenten. Voor Schagen zorgt dit 
voor een besparing op het budget van Veilig thuis (65V).

· In 2021 zijn de zorgkosten voor de jeugd in de 2e tussenrapportage 2021 naar boven 
bijgesteld. Dit op basis van de gemaakte zorgkosten uit de kwartaalrapportages. En 
op basis van de landelijke trend dat de zorgkosten jeugd toenemen door de  
coronapandemie. Nu blijkt dat voor het onderdeel 'gedwongen kader' de werkelijke 
kosten lager uitvallen. Daarom is dit jaar een incidenteel voordeel te melden (149V).

· Ook met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen jeugd zijn er in 2021 budgetten 
naar boven bijgesteld. Dit op basis van de gemaakte zorgkosten uit de 
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kwartaalrapportage. En op basis van de landelijke trend dat de zorgkosten jeugd 
toenemen vanwege de coronapandemie. Gedurende het jaar 2021 hebben wij dit via 
kwartaalrapportages gevolgd. In het laatste kwartaal blijken er toch meer zorgkosten 
naar voren te komen dan verwacht. Dit als gevolg van duurdere trajecten en 
meerkosten door de corona crisis. Bij dit onderdeel blijkt dat de kosten hoger uitvallen 
dan volgens de trend was voorspeld. Dit zorgt voor een nadeel (447N).

· Overige verschillen zorgen voor een nadeel (2N).

SG 1.3
· Door een grotere uitstroom, van het aantal cliënten met een bijstandsuitkering 

hebben we structureel minder uitkeringskosten. Deze lagere lasten worden 
gecompenseerd door een vergoeding vanuit het Rijk, in het kader van de BUIG (zie 
batenkant) (130V).

· Als gevolg van de coronapandemie is er ook minder gebruik gemaakt van het 
geluksbudget. Dit komt omdat er ook minder activiteiten dit jaar georganiseerd zijn 
waarvoor het geluksbudget ingezet kon worden (43V).

· Veel zelfstandige ondernemers zien hun inkomsten fors teruglopen als gevolg van de 
corona crisis. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers ingesteld. Zelfstandigen met financiële problemen door de 
corona crisis kunnen een beroep doen op de Tozo. De Tozo kent drie regelingen. Tozo 
3, is ingegaan op 1 oktober 2020 en geldt tot 1 april 2021, Tozo 4 van 1 april tot 1 juli 
en Tozo 5 van 1 juli tot 1 oktober 2021. Vanuit het rijk zijn voorschotten verstrekt voor 
de uitvoering van de TOZO-regeling. In totaal heeft de gemeente Schagen voor 2021 
een bedrag van € 2,8 miljoen ontvangen dat in de begroting is opgenomen. De 
werkelijke kosten vielen lager uit en zullen terugbetaald worden aan het Rijk waardoor 
een en ander budgettair neutraal verloopt (zie ook de batenkant) (1.481V).

· Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (5N).

SG 1.4
· De aanvragen op de bijzondere bijstand zijn dit jaar behoorlijk toegenomen. Dit is het 

gevolg van het feit dat er meer toekenningen zijn verleend voor woningaanpassingen 
en overbruggingsuitkeringen aan inwoners met inburgeringsstatus. Daarnaast hebben 
als gevolg van de coronapandemie meer mensen gebruik gemaakt van de 
voorzieningen die de bijzondere bijstand biedt(158N).

· Met betrekking tot de schulddienstverlening is in 2021 minder subsidie uitgegeven 
aan Moneyways en Get a Grip. Dit, omdat er minder trajecten zijn uitgevoerd dan is 
afgesproken. Daarnaast is dit jaar rekening gehouden met de inkoop budgetbeheer. 
Gezien de opstart is dit hier minder gebruik van gemaakt dan waar rekening mee was 
gehouden (23V).  

· Ook is dit jaar een nieuwe regeling de TONK-regeling, in het leven geroepen.  De 
regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is voor ondernemers 
die door de coronapandemie de noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) niet meer 
kunnen betalen. Deze regeling is gebaseerd op de 'bijzondere bijstand'. De 
voorspelbaarheid in het kader van deze regeling is moeilijk te monitoren, omdat de 
behoefte heel breed is. Nu blijkt dat er iets meer gebruik is gemaakt van deze 
regeling dan waar rekening mee was gehouden (58N).

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (3V).

SG 2.1
· In de raad van september 2021 is, in verband met de coronapandemie, verder vervolg 

gegeven aan de ondersteuning door de gemeente aan verenigingen, ondernemers en 
instellingen. Voor verenigingen en instellingen is een bedrag van € 250.000 
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beschikbaar gesteld om de kosten vanwege de coronapandemie te compenseren. 
Vanuit de eerste inventarisatie wordt een bedrag van € 146.000 aan compensatie 
uitgekeerd. Hiervan heeft ook een groot deel betrekking op de dorpshuizen. 
Daarnaast is er minder beroep gedaan op de activiteitensubsidie sport, in verband 
met de coronapandemie. Per saldo ontstaat een voordeel(146V).

SG 2.2
· De Samenwerkende Musea werken op declaratiebasis. Voor dit jaar is er minder 

uitgegeven, maar volgend jaar staat een aantal grotere uitgaven gepland (27V).
· Bij de aanbesteding van het beheer van onze sporthallen en zwembaden zijn 

prestatieafspraken gemaakt met Schagen Actief. Een van de afspraken is dat de 
tekorten op de exploitatie van het jaarresultaat worden verrekend met de gemeente. 
Daarnaast vindt er een afrekening plaats van het afgesproken bonus/malus systeem 
(toename bezoekers, stijging omzet, afname kosten) over 2021. Op basis van de 
huidige gegevens ontstaat een besparing op het huidige budget (110V).

· Dit jaar zijn de gelden voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 
2020 afgerekend. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW-kosten van  
investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Om deze gelden voor sport te 
behouden, worden deze gelden gestort in de reserve accommodatiebeleid. Zie 
hiervoor ook de batenkant. (426N)).

· Dit jaar is het project kunst op 2 rotondes uitgevoerd. Deze kunstwerken zijn 
geplaatst bij de rotonde Zuiderweg en de rotonde Harenkarspelweg/Oostwal. De 
afrekening van dit project moet nog ontvangen worden, waardoor er ten opzichte van 
het beschikbare budget nu een voordeel ontstaat (11V). Hier tegenover staat een 
onttrekking uit de reserve aankoop kunstwerken.

· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (7V).

SG 2.3
· Voor het totaal van de reddingsbrigades was er sprake van een overschrijding van het 

bestaande budget. Binnen de investeringen was rekening gehouden met de aanschaf 
van een waterscooter. Omdat de uiteindelijke aanschaf onder het grensbedrag voor 
activeren (25K) lag, zijn deze kosten ten laste van de reguliere exploitatiebudget 
gebracht. Andere oorzaken zijn: noodzakelijke kosten voor binneninrichting voertuig, 
hogere materieelkosten voor de nieuw aangeschafte boot, tijdelijke huur vervangende 
auto, meer kosten gemaakt voor reparatie. Ook hebben we extra kosten gemaakt 
voor werkpakken voor in water (53N).

· Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming voor ondernemers en verengingen 
beschikbaar gesteld, voor controle van corona toegangsbewijzen. Schagen heeft 
hiervoor een bedrag van €60.288 voor geschoten uit het budget Aanpak Corona. 
Toetsing van de aanvragen is door het Rijk bij de Veiligheidsregio neergelegd. De VR 
heeft inmiddels het bedrag volledig aan Schagen uitbetaald. Daarnaast zijn ook de 
aanpassingen op de markt (belijning) uit dit budget betaald. Zie ook de toelichting bij 
de baten (54N).

· Een investeringskrediet voor handhaving is in 2021 (nog) niet volledig uitgegeven.  
Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per 
saldo geen effect op het rekeningresultaat (82V).

· Overige verschillen (12V).

SG 3.1 
· Bij de behandeling van de begroting 2019 is een amendement aangenomen om het 

mantelzorg compliment te verhogen van 25 naar 50 euro per compliment. Hierop is 
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de begroting aangepast. Echter blijkt dat naast deze verhoging er ook meer 
aanvragen zijn ingediend (16N).

· Door de hogere toestroom van nieuwkomers in 2021 is er meer gebruik gemaakt van 
tolk werkzaamheden dan voorgaande jaren (9N).

· Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is, vooruit lopend op 
de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds, informatie ontvangen over het 4e 
steunpakket corona crisis. Onderdeel hiervan is een extra budget voor bestrijding 
eenzaamheid ouderen. Dit budget is met hulp van de organisaties Wonen plus Welzijn 
en sportservice hiervoor ingezet. Daarnaast zijn er vergoedingen betaald aan ouderen 
voor de reiskosten die gemaakt moesten worden om naar de diverse priklocaties te 
komen (19N).

· Het jaarlijks gehouden klanttevredenheidsonderzoek voor 2021 is iets duurder 
uitgevallen(5N).

· Voor het uitvoeren van het werkplan bewustwording kwetsbare vrijwilligers is in 2021 
een incidentele subsidie verstrekt (7N).

· Het budget voor huisvestingskosten voor sociaal en culturele instellingen is 
overschreden. Dit 

      omdat er meer noodzakelijk groot onderhoud moest plaatsvinden en 
schoonmaakkosten
      iets hoger uitvielen(29N).
· Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (1N).

SG 3.2
· Vanuit het Rijk zijn gelden ontvangen voor de uitvoering de Wet verplichte GGZ Meld 

en Hoorplicht. De werkzaamheden zijn belegd bij de GGD voor de uitvoering van deze 
nieuwe regeling. Nu blijken de kosten voor de uitvoering van deze nieuwe taak lager 
te liggen dan er aan vergoeding beschikbaar is gesteld (9V).

· De kosten voor Begeleiding in het kader van de WMO zijn hoger uitgevallen ten 
opzichte van de 2e rapportage 2021. Dit heeft voornamelijk te maken met de 
nagekomen lasten uit het jaar 2020 en de toename van begeleiding in het laatste 
kwartaal van dit jaar (170N).

· Bij Huishoudelijke Hulp was in 2020 een sterke groei te zien van het aantal 
aanvragen, als gevolg van invoering abonnementstarief. Daarnaast waren de effecten 
van de vergrijzing en het feit dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen ook een 
onderdeel van de groei.  De begroting 2021 is via de 1e rapportage 2021 hierop 
aangepast. De meegenomen stijging van het budget is dit jaar iets lager uitgevallen 
(47V).

· Dit jaar is meer gebruik gemaakt van de voorzieningen in het kader van de WMO 
zoals de hulpmiddelen. De vervoersvoorziening en woningaanpassingen zijn daarbij 
achter gebleven, in verband met de corona pandemie. Per saldo ontstaat een nadeel 
(34V).

· Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (1N).

SG 3.3
· In het Algemeen Bestuur van de GGD zijn de 1e en 2e begrotingswijziging 2021 

vastgesteld, Hierin is, de gemeentelijke bijdrage 2021 iets aangepast. Dit leverde een 
verlaging van de gemeentelijke bijdrage op (17V).

· Voor het project "Ik Lekker Fit " is jaarlijks een bedrag geraamd van € 160.000,-. Door 
de corona-pandemie kon een aantal activiteiten niet tot uitvoering gebracht worden. 
Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan waar rekening mee was gehouden (40V). 
Daarnaast zijn wat minder bijkomende kosten gemaakt voor jongeren op gezond 
gewicht (11V).
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· Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (8V).

Totale baten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021 Verschil

SG1.
1

Ieder kind kan zich ontwikkelen en 
ontplooien tot een zelfstandige 
volwassene

1.670 1.773 1.734 39

SG1.
2

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor 
onze inwoners die dat nodig hebben

0 165 172 -7

SG1.
3

Waar nodig biedt de gemeente 
(tijdelijk) ondersteuning om te kunnen 
voorzien in eigen levensonderhoud of 
te participeren naar vermogen

8.905 12.383 11.053 1.330

SG1.
4

Er is voor inwoners met een inkomen 
op of onder het bestaansminimum 
(tijdelijke) ondersteuning

60 60 57 3

SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar 
nodig via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen 
aan de samenleving

10.635 14.381 13.016 1.365

SG2.
1

Inwoners geven zelf vorm aan 
deelname en ontmoeting

0 0 0 0

SG2.
2

Ter bevordering van deelname en 
ontmoeting bieden we algemene 
voorzieningen aan voor sport en 
cultuur en faciliteren we 
accommodaties

917 3.070 3.419 -349

SG2.
3

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is 
vergroot, zowel op het sociale als het 
fysieke vlak

308 523 627 -104

SG2 Inwoners van Schagen geven hun 
sport, sociale en culturele 
leefomgeving en beleving vorm

1.225 3.593 4.046 -453

SG3.
1

De inwoners zijn in staat om zelf te 
voorzien in hun eigen ondersteuning en 
zorg

6.119 6.200 6.329 -129

SG3.
2

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf 
kunnen voorzien in hun zorg is een 
vangnet van maatwerkvoorzieningen 
beschikbaar

325 300 271 29

SG3.
3

Inwoners van Schagen kunnen kiezen 
voor een gezonde leefstijl

0 30 30 0

SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar 
nodig met steun van (vrijwillige) zorg, 
gezond leven

6.444 6.530 6.630 -100

Totaal Baten Domein samenleving en 
gezondheid

18.304 24.504 23.692 812 N

Toelichting verschillen Baten
SG 1.1
· Het tempo voor het doen van investeringen heeft in de werkelijkheid een andere 

dynamiek  dan waarmee in de begroting is gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit 
resultaat hogere lasten verantwoord. Conform de besluitvorming over 
onderwijshuisvesting  worden deze kapitaallasten van de diverse kredieten verrekend 
met de reserve basisonderwijs. Doordat er minder kosten zijn gemaakt, wordt er ook 
minder onttrokken uit de reserve(17N).
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· Vorig jaar is een nieuwe rekenformule vanuit het Rijk toegepast op het budget voor 
gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). De middelen die dit jaar zijn 
ontvangen, maar waarbij de besteding achterblijft, kunnen gebruikt worden om voor 
de komende twee jaar hier invulling aan te geven. Een van de activiteiten die in 
afgelopen tijd zijn ingezet is het voorstel om ouders van kinderen met een VVE 
indicatie de eerste 8 uur een eigen bijdrage te laten betalen. Dit kunnen zij betalen 
vanuit kinderopvang toeslag belastingdienst óf gemeentelijke subsidietabel. Bij het 
voorstel hoort dat wij de laatste 8 uur gratis aan bieden. Gratis voor de ouders houdt 
in dat de gemeente een vergoeding aan de kinderopvangorganisatie betaalt van 
€11,39 per uur per kind met een VVE indicatie, tot maximaal 8 uur. Dit jaar is meer 
uitgegeven dan de verkregen rijksvergoeding. Doordat er nog middelen zijn 
gereserveerd voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB)van voorgaande jaren 
kan dit onttrokken worden(52V).  

· Voor het uitvoeren van de Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) wordt in 
regioverband invulling gegeven, waarbij Den Helder als centrum gemeente fungeert. 
Vanuit de gemeente Den Helder worden via een verdeelsleutel de vergoedingen 
vanuit het rijk verdeel. Hierop worden de vergoedingen voor de coördinator RMC 
gecorrigeerd  en aan het P-budget toegevoegd. Met deze correctie ontstaat een tekort 
op de RMC-gelden (71N).

· Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (3N).

SG 1.2
· Bij de jaarrekening 2016 is een bedrag van het overschot ingezet voor de uitvoering 

van een aantal projecten binnen het sociaal domein. Bij aantal van deze projecten zijn 
nog niet alle activiteiten uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve decentralisatie 
sociaal domein, die hieraan verbonden is, loopt daarmee ook iets uit (22V).

· In sommige gevallen worden, in het kader van de zorg voor de jeugd ook een aantal 
zorgtrajecten die onterecht zijn ontvangen via terugvordering verhaalt. Hiervoor is in 
de begroting een bedrag opgenomen. De werkelijke terugvordering valt dit jaar lager 
uit (15N).

SG 1.3
· Gedurende het jaar vinden er terugvorderingen plaats van uitkeringen die onterecht 

zijn verstrekt in het kader van de BUIG. In 2021 is meer teruggevorderd dan het 
bedrag wat is meegenomen in de begroting. Ook zijn ook nog wat rentedragende 
leningen afgelost. (144V).

· Veel zelfstandige ondernemers zien hun inkomsten fors teruglopen, als gevolg van de 
corona crisis. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers ingesteld. Zelfstandigen met financiële problemen door de 
corona crisis kunnen een beroep doen op de Tozo. De Tozo kent drie regelingen. Tozo 
3, is ingegaan op 1 oktober 2020 en geldt tot 1 april 2021, Tozo 4 van 1 april tot 1 juli 
en Tozo 5 van 1 juli tot 1 oktober 2021. Vanuit het rijk zijn voorschotten verstrekt voor 
de uitvoering van de TOZO-regeling. In totaal heeft de gemeente Schagen voor 2021 
een bedrag van € 2.764.228,- ontvangen dat in de begroting is opgenomen. De 
werkelijke kosten vielen lager uit en zullen terugbetaald worden aan het Rijk waardoor 
een en ander budgettair neutraal verloopt (1.481N).

· Dit jaar is de afrekening BBZ binnen gekomen over het jaar 2019. De afrekening valt 
lager uit dan geraamd. Daarnaast zijn er in verband met de coronapandemie ook 
minder inkomsten ontvangen uit rentedragende leningen op de BBZ (35N).

· Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-
Holland is een bedrag terugontvangen. Dit als gevolg van het achterblijven van 
plaatsingen in het kader van Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. 
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Dit betreft 50% van de niet bestede loonsom. (40V).
· Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (2V).

SG 1.4
· Dit jaar is bij de bijzondere bijstand minder teruggevorderd dan waar rekening mee 

was gehouden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verstrekte bijzondere 
bijstand in veel gevallen op een rechtmatige manier is afgegeven (3N).

SG 2.1
· Geen mutaties.

SG 2.2
· Dit jaar zijn de gelden voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 

2020 afgerekend. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van  
investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Om deze gelden voor sport te 
behouden worden deze gelden gestort in de reserve accommodatiebeleid.(426V)). 
Daarnaast is, op basis van het voorstel om compensatie te bieden voor de huren van 
verenigingen, meer compensatie geboden dan rekening mee was gehouden (39N).

· Dit jaar is het project kunst op 2 rotondes uitgevoerd. Deze kunstwerken zijn 
geplaatst bij de rotonde Zuiderweg en de rotonde Harenkarspelweg/Oostwal. De 
afrekening van dit project moet nog ontvangen worden, waardoor er ten opzichte van 
het beschikbare budget nu een voordeel ontstaat. Hier tegenover staat een 
onttrekking uit de reserve aankoop kunstwerken die hierdoor lager uitvalt (28N).

· Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (10N).

SG 2.3
· Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming voor ondernemers en verengingen 

beschikbaar gesteld voor controle van corona toegangsbewijzen. Schagen heeft 
hiervoor een bedrag van € 60.288 voor geschoten uit het budget Aanpak Corona. 
Toetsing van de aanvragen is door het Rijk bij de Veiligheidsregio neergelegd. De VR 
heeft inmiddels het bedrag volledig aan Schagen uitbetaald. Zie ook de toelichting bij 
de lasten (60V).

· Het positieve jaarrekeningresultaat 2020 van de Veiligheidsregio is in 2021 naar rato 
verdeeld en terugbetaald aan de deelnemers. Hiervoor hebben wij een raming 
opgenomen in de begroting. Het werkelijke bedrag dat door de Veiligheidsregio is 
terugbetaald was hoger (35V).

· Overige verschillen (9V).

SG 3.1
· Op het einde van het jaar is de decembercirculaire ontvangen, waarbij nog gelden 

vanuit het rijk zijn ontvangen voor het sociaal domein. Vanuit deze gelden zijn geen 
verplichtingen vastgelegd, waardoor dit bedrag een positief resultaat veroorzaakt 
(107V).

· Over het gehele jaar is er rente ontvangen op de lening die uitstaat voor de 
beheersstichting Slot Schagen. In de begroting was hier geen rekening mee 
gehouden, daarnaast zijn wat meer huurinkomsten ontvangen (22V).

SG 3.2
· In diverse rapportages is aangegeven dat het afschaffen van de inkomensafhankelijke 

eigen bijdrage en de invoering van het abonnementstarief zullen leiden tot lagere 
eigen bijdrage in het kader van de WMO. De bijstelling naar beneden op de eigen 
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bijdrage in de begroting , blijkt ten opzichte van de werkelijk ontvangen bijdrage nog 
iets ongunstiger uit te vallen (29N).

SG 3.3
· Geen mutaties.

  

Verbonden partij
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Gemeenschappelijke regelingen

Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland

Raadsrapporteu
rs

M. Sanders en W. van de Sande

Openbaar 
belang (doel)

De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening en Participatiewet.

Vestigingsplaat
s

Schagen

Deelnemers Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 
Noord-Holland artikel 6 is de samenstelling van het algemeen bestuur 
geregeld. Per 25.000 inwoners mag een gemeente 1 lid benoemen. 
Schagen heeft 2 leden op een totaal van 7 leden. Vertegenwoordiging 
in het AB door wethouder S.J.A. van der Veek.

Raadsrapporteu
rs

M. Sanders en L. Dignum

Financieel 
belang

Bijdrage 
2021

Resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

5.414 50 50 0 0
Bedragen x € 1.000

Risico's Doorontwikkelen regelingen Participatiewet, nieuwe regelingen 
De GRGA is een samenwerkingsorganisatie van de drie deelnemende 
gemeenten
Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Door bundeling van budget is 
het mogelijk om wetten, al dan niet gedecentraliseerd, efficiënt en 
effectief uit te voeren. Probedrijven NV is het uitvoeringsorgaan van de 
genoemde gemeenten dat dat in nauwe samenwerking met de GRGA 
verzorgt.
Op 17 juli 2017 is door de gemeenten uit de Kop van Noord Holland het 
‘Convenant intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie’ 
bekrachtigd.
Het convenant geeft aan dat de gemeenten de samenwerking met de 
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GRGA en Noorderkwartier NV willen continueren. In de Algemeen 
Bestuur vergadering van 6 februari 2020 heeft de GRGA de opdracht 
gegeven het plan uit te werken om   blijvend banen met 
loonkostensubsidies te realiseren in de Kop van Noord Holland. Het gaat 
om 500 tot 600 fte duurzame banen in de regio. Probedrijven, voorheen 
bekend onder de naam Noorderkwartier, voert de regeling uit. Deze 
opdracht is onder meer tot stand gekomen na de pilot LKS 
(loonkostensubsidie). De pilot is in samenwerking tussen gemeenten, 
Probedrijven en Agros tot stand gekomen. Het is de bedoeling om banen 
te realiseren. De instroom wordt daarbij afhankelijk gesteld van de 
uitstroom uit de Wsw. Vanaf 2021 dient het budget nog vastgesteld te 
worden en is niet in deze begroting opgenomen. Beleidsbeslissingen    
die gemeenten maken in het kader van ontschotte budgetten tussen 
jeugdzorg, wmo en participatiewet kunnen gevolgen hebben voor het 
programma van de  GRGA. Ook verplichtingen die gemeenten zijn 
aangegaan in het kader van  gedecentraliseerde taakvelden kunnen 
invloed hebben op organisatie en budgetten van de GRGA. In het 
algemeen kan gesteld worden dat gemeenten en het maatschappelijk 
middenveld door decentralisatie van taken door het Rijk in een 
dynamische omgeving richting geven aan beleids-doelstellingen, 
waarvan de gevolgen zich op termijn zullen uitkristalliseren . De wijze 
waarop de beleidsvelden worden ingevuld en vormgegeven zijn 
afhankelijk van de politieke voorkeuren van gemeenten.

Consequenties wijzigingen wetgeving
Wijzigingen in wetgeving die middels de decentralisaties worden 
doorgevoerd,
brengen risico's en onzekerheden, ook in financiële zin, met zich mee.
In toenemende mate gaat aandacht uit naar wijziging in wet- en 
regelgeving
en de daarmee samenhangende eis compliant te blijven.
Voorbeelden daarvan zijn intensieve trajecten die doorlopen zijn inzake
de vennootschapsbelasting en het Btw-complex. Op 1 januari 2020 is de 
Wet Arbeidsmarkt in Balans geïntroduceerd. Deze wet voorziet erin dat 
payrollers tegen gelijke voorwaarden worden betaald als werknemers die 
werkzaam zijn bij het bedrijf waarvoor zij in opdrachtgevende zin 
werkzaamheden  voor uitvoeren.
Voor werknemers in de Wsw zou dat kunnen betekenen dat zij onder 
andere arbeidsvoorwaardelijke condities komen te vallen. De wetgever 
heeft erin voorzien om een uitzondering te maken voor de Wsw. 
Hetzelfde geldt voor de medewerkers in Beschut Werken. De 
verwachting is dat voor hen ook een uitzonderingspositie zal worden 
gecreëerd. Daar zal eerst een cao voor moeten worden bekrachtigd.
Het risico op claims is beperkt, omdat het ten eerste enkele mensen 
betreft die bij derden zijn gedetacheerd en het bovendien om een 
periode gaat die is te overzien.

Uitstroomvolume en mogelijke gevolgen voor budgetten
Een belangrijk risico dat de komende jaren aanzienlijke budgettaire 
gevolgen kan hebben, is de wijze waarop het Rijk deelbudget voor de 
Wsw voor gemeenten vaststelt. Het Rijk hanteert daarvoor een 
statistische benadering voor blijfkansen. Dat leidt voor gemeenten tot 
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een toewijzing van een budget dat zij zullen besteden aan de zittende 
populatie Wsw per gemeente.
In de begroting is de uitstroom met grote zorgvuldigheid bepaald. 
Dergelijke benaderingen blijven prognoses. De werkelijkheid kan van 
deze schattingen afwijken. De budgettaire gevolgen kunnen groot zijn. 
De budgetten in de Participatiewet zijn ontschot. Indien meer geld 
besteed wordt aan de Wsw heeft dat gevolgen voor allocatie van 
middelen aan andere taken.

Risico van niet compensabele salarisverhogingen en - kosten
In de begroting is aangegeven dat rekening wordt gehouden met 
loonstijgingen van de cao Wsw wijziging van het wettelijk minimumloon.
De opname daarvan is verplicht omdat het voortkomt uit afspraken in de 
cao Wsw  en vanuit coWmpliance. We willen erop wijzen dat 
kostenverhogingen die in de salarissen doorwerken aanzienlijke 
gevolgen kunnen hebben voor de budgetten.
Door het relatief grote volume aan werknemers is het gevolg
van een verhoging van een procent ongeveer 130.000 euro. Dat geldt 
niet
alleen voor prijscompensaties, maar voor alle oorzaken die tot een
verhoging leiden. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan wijzigingen 
van
de wijze waarop het Lage Inkomens Voordeel door de belastingdienst 
wordt vastgesteld. De definitieve vaststelling kan leiden tot afwijkingen 
van de gebudgetteerde bedragen. De GRGA maakt afspraken met 
personen die na twee  jaar ziekteverlof uit dienst gaan. Om de 
onwenselijke situatie te voorkomen om mensen zonder dat arbeid wordt 
verricht in dienst te houden (de zogenaamde   slapers)  worden 
arbeidsovereenkomsten in overleg beëindigd. We zijn verplicht 
transitievergoedingen uit te keren. Deze kosten zijn (deels) 
compensabel. Het UWV compenseert daarbij in het opvolgende boekjaar.
Dat kan ertoe leiden dat de liquiditeit tijdelijk moet worden overbrugd.
Gezien de grootte van de bedragen en het feit dat gemeenten kosten 
voorfinancieren, is het risico daarop klein.

Arbeidsvoorwaarden regeling Beschut Werken
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG 
stemde op 29 
november 2019 met overgrote meerderheid in met het voorstel van het 
bestuur om
een eerder standpunt over arbeidsvoorwaarden voor mensen met een 
afstand tot
de arbeidsmarkt te actualiseren.
De Algemene Ledenvergadering geeft de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) 
van de 
VNG opdracht om voorstellen voor arbeidsvoorwaarden, in welke vorm 
dan ook,
te ontwikkelen.
Een onderzoek naar een mogelijke pensioenregeling voor deze groep 
mensen behoort ook tot de opdracht. 

Financiering (begeleidings)kosten Beschut Werk
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In het inspectierapport van SZW 'Evaluatie Beschut Werk' (november 
2019) staat 
over de kosten en baten het volgende.
"De meeste gemeenten geven aan dat zij rondkomen van het budget 
voor 
beschut werk maar dat dat voornamelijk komt doordat zij de geraamde 
aantallen beschut werkplekken niet halen.
Gemeenten hebben de Inspectie geen eenduidig beeld kunnen geven 
van de 
kosten die gemeenten maken voor één beschut werkplek. Daarom kan 
de 
Inspectie geen conclusie trekken over de vraag in hoeverre het budget 
voor 
één beschut werkplek toereikend is.
Het gebrek aan een eenduidig beeld komt mede doordat er grote 
financiële verschillen zijn tussen gemeenten. Dat heeft onder meer te 
maken met 
hoe gemeenten het beschut werk organiseren en hoe zij in het verlengde 
daarvan financiële afspraken maken met hun SW-bedrijven en andere 
werkgevers.
Casegemeenten geven aan dat zij kosten hebben die niet meegenomen 
worden in 
de berekening van de budgetten. Dat zijn bijvoorbeeld overheadkosten, 
die aanzienlijk kunnen zijn.
Verder geven gemeenten aan dat de loonkostensubsidie regelmatig 
ontoereikend is vanwege de lagere netto opbrengst van de beschut 
werker."
Gezien de onduidelijkheid over de kosten en baten, is besloten in deze 
begroting vooralsnog de uitvoeringskosten voor Probedrijven met een 
index 
(HCIP). Het kan zijn dat dit bedrag de komende jaren bijgesteld wordt en 
dat 
kan effect hebben op de begroting.
Het beeld is dat de regeling Beschut Werken financieel steunt op de 
uitvoering van de
omdat de overhead en infrastructuur uit dien hoofde bekostigd is.

Andere regelingen dan Wsw en Beschut Werk
De GRGA is betrokken bij beleidsoverleg over activiteiten ten behoeve 
van 
participatie van burgers. Projecten worden door gemeenten en 
Probedrijven afgesloten en gefinancierd. Met dergelijke projecten is in 
deze 
begroting geen  rekening gehouden. Projecten voor o.a. statushouders 
worden daarbij ook direct tussen gemeenten en organisaties zoals 
Probedrijven afgestemd, zonder tussenkomst van de GRGA.

Het aandeel van Schagen bedraagt circa 32% in een eventueel financieel 
nadeel.

Zienswijze De gemeente heeft geen zienswijze gegeven m.b.t. de begroting 
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2021van de GRGA en dit per brief kenbaar gemaakt aan het algemeen 
bestuur van de GRGA.

Beleids- 
voornemens

Voor 2021 waren er geen aanpassingen van het bestaand beleid.

Kengetallen In de jaarrekening 2020 is rekening gehouden met de volgende 
kengetallen (voor Schagen):
Wsw-ers in dienst bij GR en Begeleid werken realisatie in Se: 160,55 
(begroot 159,48)
Beschut werken realisatie in Se: 13,94 (begroot 15,00)
In de begroting 2021 is rekening gehouden met de volgende kengetallen 
(voor Schagen):
Wsw-ers in dienst bij GR realisatie in Se: 137,8
Begeleid werken realisatie in Se: 14,02
Beschut werken realisatie in Se: 18,00

Doelrealisatie De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid verzorgt voor 
de gemeente de werkgeversrol en tewerkstelling van mensen die 
onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het Beschut werken 
van de Participatiewet vallen.
Op grond van de wetgeving wordt de Wsw afgebouwd en is er nieuwe 
instroom van Beschut werken. 
Ontwikkelingen en doelstelling zijn aangegeven in onderdeel SG1.3: 
Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen 
voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen.

Webadres www.noorderkwartier.nl
www.probedrijven.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Openbaar 
belang (doel)

Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de 
individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid 
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van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De veiligheidsregio 
Noord- Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het 
beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we 
door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met 
andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. 
Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,  
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In artikel 9 eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio NHN is geregeld dat  het algemeen bestuur 
beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft 
de stem van de voorzitter de doorslag. In artikel 9 lid 2 is geregeld dat 
ieder lid van het algemeen bestuur een aantal stemmen heeft 
afhankelijk van het percentage dat de gemeente bijdraagt aan de 
begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M,J.P. van Kampen..

Raadsrapporteu
rs

J. Wiskerke en C.C. Wang

Financieel 
belang

De bijdrage 2021 is exclusief een restitutie van het rekeningresultaat 
2020. Voor de gemeente Schagen was dit een bedrag van € 254.860,- 
(incidenteel) Het positieve resultaat voor 2021 zal in 2022 wederom 
leiden tot een terugbetaling aan de deelnemers. Het Algemeen 
Bestuur neemt hierover nog een besluit.

Bijdrage 
2021

Prognose 
resultaat 

2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

3.463 2.424 8.228 7.988 27.959 40.120
Bedragen x € 1.000

Risico's De veiligheidsregio geeft aan dat op basis van de risico-inventarisatie 
de benodigde weerstandscapaciteit voor 2021 uitkomt op € 1.407.500 
De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt 
op basis van de aanwezige buffer € 2.804.000 / € 1.407.500 * 100% = 
199%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de 
onderkende risico’s financieel te dragen.

Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2021 is met de vier gemeenten in de 
Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 
raadscommissie Noordkop (RRN) van 4 juni 2020 behandeld. In de 
raadsvergadering van 23 juni 2020 heeft u besloten om de volgende 
zienswijze in te dienen:
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Zienswijze 3 Begroting 2021 – Omgevingswet
In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor 
het onderdeel risicobeheersing van de brandweer betekent de 
invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van 
werken. Financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend en 
beschreven in de begroting 2021. De Veiligheidsregio wordt verzocht 
de financiële consequenties in beeld te brengen en, naast het 
voorleggen aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, ter 
goedkeuring te sturen naar de gemeenteraden.  

Besluit AB:
In 2020 zal een voorstel m.b.t. het onderdeel risicobeheersing van de 
brandweer aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. In 2022 zal 
de Omgevingswet in werking treden. De veiligheidsregio bereidt 
hierop een voorstel voor waarbij ook de financiële consequenties 
duidelijk in beeld worden gebracht. Dit voorstel doorloopt dan 
vervolgens ook de reguliere besluitvormingsprocedure met een 
zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden.

Zienswijze 4 Begroting 2021 Zorgcoördinatie mensenhandel
De Veiligheidsregio wordt verzocht om inzicht te geven op welke wijze 
de kosten voor de zorgcoördinatie mensen handel worden 
gefinancierd. Past het binnen de bestaande begrotingsruimte of wordt 
de bijdrage van de gemeenten met deze kosten verhoogd. Bij een 
aanvullende gemeentelijke bijdrage dient dit in de gemeentelijke 
begroting 2021 in de eerste tussenrapportage te worden 
meegenomen aangezien de begroting 2021 al gereed is.

Besluit AB:
Het is een begrotingswijziging voor 2020. Met dit voorstel wordt het in 
de begroting opgenomen. De bijdrage van de gemeente wordt 
hiermee verhoogd, daartegenover staat dat er extra taken zullen 
worden uitgevoerd. Wanneer hierover besloten is, zal dit worden 
meegenomen in de tussenrapportages.

Beleids- 
voornemens

De hoofddoelstelling in ons beleidsplan richt zich nog steeds op het
verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij 
incidenten. Wel hebben we in het nieuwe beleidsplan een aantal 
veranderingen beschreven die op ons afkomen, waar we ons op 
moeten
voorbereiden. Dergelijke ontwikkelingen hebben namelijk invloed op 
onze taak om risico’s te verkleinen en leed en schade te beperken. 
Daarom zetten we deze beleidsperiode een aantal nieuwe bewegingen 
in op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van 
de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid.
In 2021 zal de commissie Zorg en Veiligheid een aantal thema’s op het 
snijvlak van zorg en veiligheid begeleiden, zoals: Zorgcoördinatie 
mensenhandel, Mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens 
thuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte 
GGZ.
Daarnaast wil de Veiligheidsregio weer een op maat gemaakte aanpak 
voor val- en brandpreventie implementeren in het kader van Veilig 
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Leven.
We kijken daarom samen met de gemeenten en lokale partners waar 
de behoeften liggen.
Verder zal in het kader van brandweer 360 in 2021 gewerkt worden 
aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, 
waarin voorkomen centraal staat en brandweerzorg gezien wordt als
meer dan voertuigen en opkomsttijden.
Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. De eventuele 
financiële consequenties zal de Veiligheidsregio in beeld brengen en 
voorleggen aan het bestuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het 
goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het 
digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

 

Kengetallen · Solvabiliteitsratio                        0,17
· Netto schuldquote                     0,33
· Structurele exploitatieruimte     3,75%

Toelichting kengetallen
· Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten 

exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld 
wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden 
minus de langlopende en kortlopende vorderingen en 
uitzettingen.

· Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte 
van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd 
vermogen).

· Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele 
baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen 
en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten 
(excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Duiding kengetallen
· Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager 

gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan 
deze norm.

· Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger 
gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio 
beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:

o een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een 
restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;

o een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de 
overname van roerende en onroerende goederen van 
gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.

· Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele 
baten en lasten. De structurele exploitatieruimte is nihil, 
waardoor de ratio laag is.

Doelrealisatie In het onderstaande schema wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de 
Veiligheidsregio in 2021 heeft gedaan.
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Webadres www.vrnhn.nl

GGD Hollands Noorden
Openbaar 
belang (doel)

Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele 
gemeenten te boven gaan, voor gezondheid van de bevolking in het 
samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden bewaakt, 
beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners 
van Noord-Holland Noord.
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Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Uitgeest, Texel

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
Hollands Noorden is in artikel 9 de stemverhouding geregeld. Hierbij 
geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000 
inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners en zo 
voort. Op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2017 heeft 
Schagen 5 stemmen op een totaal van 74. Vertegenwoordiging in het 
AB door wethouder S.J.A van der Veek

Raadsrapporteu
rs

M. Sanders en M. Mulder

Financieel 
belang

De bijdrage 2021 betreft:
· Bijdrage GR-taken                     € 1.786.000,-
· Bijdrage aanvullende diensten  €   760.000,-

Bijdrage 
2021

 Resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

2.546 90 1.877 1.659 16.875 26.601
Bedragen x € 1.000

Risico's De algemene reserve (na resultaatbestemming) bedraagt op 31 
december 2021 € 1.082.000. Bij de GGD wordt de beschikbare 
weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een 
minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op 
te vangen.
De impact van financiële risico’s zijn ingeschat op in totaal € 965.000. 
De kans dat een risico zich effectueert is ingeschat op 75%. Rekening 
houdend met kans van 75% en de impact van € 965.000 wordt het 
risico ingeschat op € 724.000. De kans dat alle risico’s zich 
tegelijkertijd effectueren, is niet waarschijnlijk. Het aandeel voor de 
gemeente Schagen als risicodrager komt op een bedrag van € 45.000.
De algemene reserve staat wel onder druk doordat het risico aanwezig 
is dat de GGD wordt geconfronteerd met kostenstijgingen van 
noodzakelijke uitgaven alsook onvoorziene uitgaven die niet meer in 
de begroting kunnen worden opgevangen. De rek is uit de begroting.
GGD Hollands Noorden werkt samen met GGD regio Utrecht en GGD 
Twente aan een nieuw digitaal dossier JGZ: GGiD. Er wordt bij het 
opstellen van de begroting uitgegaan van implementatie van het 
systeem in 2022/2023. Op dit moment bestaat onzekerheid omtrent 
de definitieve oplevering van het GGiD.
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Zienswijze De gemeente heeft een zienswijze over de begroting 2021 afgegeven 
en daarin is opgenomen dat:
       1. De raad verzoekt de GGD om een definitie op te stellen voor 
het
          maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het
          maatschappelijk 
          effect in de begroting 2021 hierop aan te passen en vanaf de
          verantwoording 2020 gebruik te maken van de 
maatschappelijke
          effecten onderbouwd met monitorinformatie uit   
          gezondheidsonderzoeken; 
       2. De raad verzoekt de GGD om in het aangekondigd
           meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen met de P&C
           documenten een onderscheid te maken tussen GR taken en
           aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren te 
vermelden; 
       3. De raad merkt op dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van 
          €180.000,- aan de algemene reserve nodig is, indien bij het
          vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve 
versneld
          wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de
          exploitatielasten. De raad verzoekt dit positief begrote resultaat 
in
          mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten
          voor het jaar 2021.

Kengetallen Financiële kengetallen:
Netto schuldquote 1,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 1,0%
Solvabiliteitsratio 5,9%
Structurele exploitatieruimte -0,2 %

Voor andere kengetallen willen wij u verwijzen naar de 
gezondheidsatlas die u kunt vinden op de website van de GGD. 

Doelrealisatie De GGD draagt bij aan de doelstellingen binnen het sociaal domein 
(met name de resultaten 1.1 en 1.2, 3.1 en 3.2 en 3.3)
Taken hierbij zijn: 

· Kennis hebben en informatie geven over de gezondheid van de 
inwoners, 

· het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op 
alle burgers), 

· uitvoering van infectieziektebestrijding en 
· uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. 

Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het 
‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook 
vangnettaken voor de gemeenten uit.

Webadres www.ggdhollandsnoorden.nl
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Overige verbonden partijen

Surplus
Openbaar 
belang (doel)

Het doel van de stichting is te komen tot bestuurlijke schaalvergroting 
op het gebied van bestuur, management en ondersteuning en het 
geven van meerwaarde voor de scholen c.q. het onderwijsveld.
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Vestigingsplaat
s

Schagen

Deelnemers De gemeente Schagen en Hollands Kroon.

Structuur Surplus is een stichting.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

Er is geen sprake van directe bestuurlijke participatie. De 
gemeenteraad besluit wel tot de benoeming van de leden van de raad 
van toezicht die namens de gemeente het toezicht uitvoeren. De 
voordracht van de leden verzorgt Surplus. De overheid moet van 
rechtswege een meerderheidsbelang in de raad van toezicht hebben. 
De gemeente houdt extern toezicht.

Financieel 
belang

Er is geen sprake van een financiële participatie.

Bijdrage 2021 0
Bedrag x € 1.000

Risico's In geval van een faillissement bestaat de wettelijk vastgelegde plicht 
om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs en dus de kosten 
die daar uit voort kunnen vloeien.
Het aantal leerlingen neemt af en daarmee de Rijksfinanciering. Om 
exploitatieproblemen en eventueel druk op de kwaliteit van het 
onderwijs in de toekomst te voorkomen, onderzoekt Surplus 
samenwerkingsmogelijkheden en vormen. 

Doelrealisatie Surplus levert samen met andere schoolbesturen primair onderwijs 
een bijdrage aan het realiseren van doelstelling 1 van het Sociaal 
domein. Met dien verstande, dat zij het openbare onderwijs voor de 
gemeente verzorgen.

Webadres www.stichtingsurplus.nl
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Domein leefomgeving en duurzaamheid

Samen met inwoners en bedrijven streven wij naar een duurzame instandhouding van de 
leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat wij inzichtelijk hebben welke kapitaalgoederen er 
zijn, wat de onderhoudsbehoefte is en wanneer vervanging aan de orde is. Binnen de 
gestelde kaders zorgen wij er voor dat de openbare ruimte in stand blijft.

Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen een (participatieve) bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door initiatieven om de 
leefomgeving aantrekkelijker maken. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om 
dat zelf op te pakken en uit te voeren.

Door de klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen en de toenemende 
schaarste van grondstoffen is een verduurzaming van de leefomgeving noodzakelijk. Wij 
willen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en zoveel mogelijk handelen naar de 
circulaire economie gedachte.
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Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

Resultaat LD1.1 Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging 
kapitaalgoederen na technische levensduur

Dagelijks onderhoud
We voeren dagelijks onderhoud uit aan onze kapitaalgoederen, zodat zij in een goede 
staat blijven. Dit onderhoud bestaat uit preventieve maatregelen en maatregelen waarbij 
wij kapitaalgoederen verbeteren. We maken hierbij onderscheid tussen zogeheten service 
onderhoud en regulier onderhoud. Service onderhoud is niet gepland onderhoud en het 
gevolg van meldingen of wensen van inwoners of het gevolg van schades en 
vernielingen. Regulier onderhoud is onderhoud dat we tijdens het jaar periodiek uitvoeren 
of dat uit (periodieke) inspecties naar voren komt.

Groot onderhoud
Met groot onderhoud bedoelen we het uitvoeren van grotere en meer ingrijpende 
maatregelen op een groot deel van het kapitaalgoed. Groot onderhoud is nodig om de 
verwachte en geplande levensduur van een kapitaalgoed te halen. Groot onderhoud heeft 
een planmatig karakter en een lage frequentie. Hierdoor kunnen de kosten van jaar tot 
jaar sterk variëren.

Vervanging kapitaalgoederen ná technische levensduur
Hiermee bedoelen we het compleet vervangen van kapitaalgoederen die aan het eind 
van de geplande levensduur zijn. En daarbij kwalitatief ook niet meer voldoen. De 
technische afschrijvingstermijn van bijna alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte 
beloopt enkele tot zelfs vele decennia. Een duurzame instandhouding betekent dat we de 
rekening (zowel de financiële als de technische) voor het beheer en onderhoud niet naar 
de toekomst doorschuiven. Daarom is directe afschrijving op beheer en onderhoud van 
de openbare ruimte het uitgangspunt.

We hebben dit gedaan door:

Overname wegbeheer
De wegen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn door gemeente 
Schagen in beheer en onderhoud genomen. We hebben hierover beheerafspraken 
gemaakt.

Integrale projecten
Herinrichting Kanaalstraat en omgeving in Schagen 
De openbare ruimte in het zuidelijke deel van de Kanaalstraat en de directe omgeving, 
willen we herinrichten. Daarbij vervangen we ook de riolering. Naast het zuidelijke deel 
van de Kanaalstraat, beslaat het projectgebied de Zuider Vijverlaan, Parallelweg, 
Handelsstraat, Marktstraat, het parkeerhofje achter het Lage Noord en een deel van de 
Rensgars.

Dit jaar zijn we gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. Het gebied is 
gevoelig voor wateroverlast en verdroging. De geplande rioolvervanging en herinrichting 
zijn een kans om gelijktijdig klimaat adaptieve maatregelen te treffen. De houten 
paalfundering blijkt in droge perioden kritisch ten opzichte van de grondwaterstand, 
waardoor een risico op paalrot bestaat. Door de grondwaterstand te reguleren, water te 
bergen en te infiltreren worden de risico’s op schade als gevolg van wateroverlast en 
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droogte geminimaliseerd. Met een mogelijke rijksbijdrage (subsidie aanvraag) kunnen we 
extra klimaat adaptieve maatregelen uitvoeren ten opzichte van hetgeen eerder 
voorzien.

Hoofdassen in Tuitjenhorn
Fase 1 en 2 van de werkzaamheden hebben we aanbesteed. Voor het duurzaam veilige 
gedeelte hebben we subsidie van de provincie ontvangen. Er is gestart met de 
voorbereiding van fase 3.

Schagerweg Schagerbrug
We hebben de voorbereidende werkzaamheden qua ontwerp afgerond. Vervolgens 
hebben we de voorbereiding opgepakt van de aanbestedingsprocedure voor de 
uitvoering van de werkzaamheden. Ook vonden de voorbereidingen plaats voor het te 
nemen verkeersbesluit en de werkzaamheden door de kabel- en leidingbeheerders. 

Sandepark Groote Keeten
Hier gaan we Integraal riool, verharding en groen vervangen. Het werk behelst de 
renovatie van gevel tot gevel van het openbare gebied in een vakantiepark, waarbij alle 
beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden geïntegreerd worden. De 
ontwerpfase loopt.

Zeeweg Sint Maartensvlotbrug
We hebben de voorbereidende werkzaamheden qua ontwerp afgerond. De 
werkzaamheden zijn aanbesteed en uitvoering start februari 2022.

Renovatie Stroet
Dit project behoeft een aanvullende financiering, die we gaan aanvragen bij de 
Gemeenteraad. Na goedkeuring kunnen we de voorbereiding verder opstarten.

Riolering
Enkele riolen in Burgerburg, Sint Maartensbrug, Callantsoog en Groote Keeten zijn 
gerelined. Relinen is renoveren zonder de straat open te breken. Met een nieuwe 
binnenkant kunnen de riolen weer zo’n 50 jaar mee. 

Wegen
Dit jaar hebben we op meerdere locaties binnen de gemeente asfalt reparaties 
uitgevoerd. Tevens hebben we in 2021 het inspecteren van alle wegen voortgezet, zodat 
het benodigde groot onderhoud op een planmatige manier opgepakt kan worden.

Kunstwerken
In 2021 is een start gemaakt met de voorbereidingen om 9 bruggen te vervangen. De 
start van de realisatie is gepland voor medio 2022.

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar.
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Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving

Resultaat LD2.1 Verbeteren bereikbaarheid en vervoer
Een goed bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige gemeente zorgt ervoor dat 
inwoners en ondernemers zich vlot en veilig binnen de gemeente kunnen verplaatsen 
tussen huis, werk, school, winkels, sport, recreatie, etc. Goede mobiliteitstoepassingen 
verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte.

We hebben dit gedaan door:

Regionaal mobiliteitsprogramma
Onder de paraplu van het regionaal mobiliteitsprogramma zijn er regionaal diverse 
duurzame bereikbaarheidsprojecten gestart of gerealiseerd. Zo zijn er in de Kop 
meerdere mobipunten gerealiseerd, waarbij deelfietsen en deelauto’s kunnen worden 
gebruikt. De gemeente Schagen werkt hier aan mee door twee deelauto’s te leasen, in 
plaats van twee bedrijfsauto’s in bezit te houden.
Daarnaast hebben we gewerkt aan de uitwerking van een doorfietsroute, die loopt van 
Texel naar Alkmaar. De voorbereidingen zijn getroffen om een bestuurlijke 
intentieovereenkomst te realiseren, waarmee het maximale percentage aan subsidie kan 
worden verworven bij de provincie.

Onderzoek vrachtverkeer Warmenhuizen Zuid
We zijn gestart met een onderzoek naar de verbeteringen van de routes van vracht- en 
LZV verkeer (Langere en Zwaardere Voertuigen) in en om Warmenhuizen Zuid.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Gemeente Schagen heeft als één van de eerste gemeenten in Noord-Holland een 
risicoanalyse verkeersveiligheid opgesteld. Dit geeft een goed overzicht van de 
belangrijkste knelpunten en risico’s. Met deze risico gestuurde aanpak kan de gemeente 
beter prioriteren, beargumenteren en realiseren. Om daarmee de landelijke ambities 
betreffende verkeersveiligheid te kunnen waarmaken. Dit jaar is op het 
participatieplatform een uitvraag gedaan naar verkeersonveilige locaties, dat een 
aanvulling vormt op de risicoanalyse.

Programma Doortrappen
Ouderen kunnen hulp krijgen bij het tot op hogere leeftijd veilig gebruik maken van de 
fiets. Dit is goed voor de fysieke en mentale gezondheid en zorgt ervoor dat mensen tot 
op een hogere leeftijd zelfstandig kunnen blijven. Schagen is hiervoor aangehaakt bij het 
programma Doortrappen. 

Glasvezelaanleg
We hebben met telecombedrijf KPN een samenwerkingsovereenkomst kunnen afsluiten 
die het snel aanbrengen van glasvezel in Warmenhuizen en Tuitjenhorn mogelijk heeft 
gemaakt. 

Uitvoeren maatregelen Thorbeckestraat
We hebben een verkeersbesluit genomen voor het instellen van éénrichtingsverkeer 
(zuid-noord) op de Thorbeckestraat. Op dit moment rijden er nog steeds bestuurders 
vanuit de Langestraat en Sweelinckstraat tegen het éénrichtingsverkeer van de 
Thorbeckestraat in. Om dit te verminderen is voorgesteld om de Sweelinckstraat aan de 
Thorbeckestraat zijde af te sluiten. Aan de zijde van de Beethovenlaan zal de afsluiting 
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weer geopend worden. De handhaving op het vrachtwagenverbod in de Thorbeckestraat 
met behulp van een camera heeft geen doorgang gekregen.

Reconstructie kruispunten Speketersweg - Woudmeerweg en Warmenhuizerweg-
Dergmeerweg
Vanwege de onveiligheid van deze kruispunten is gekozen om hier rotondes te realiseren. 
Beide projecten hebben te maken met grondwerving en zijn gaande.

Aanleg parkeerplaatsen Loet en Stationsweg
Wij willen kort parkeren in het centrum toestaan. En lang parkeren aan de rand van het 
centrum beter faciliteren. Vanuit dit oogpunt bestaat er behoefte om het aantal openbare 
parkeerplaatsen uit te breiden nabij de toegangswegen naar het centrum van Schagen. 
Om de parkeerplaats aan de Loet te ontwikkelen, is een wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. Deze wijziging heeft nog niet plaats gevonden. De 
voorbereiding is echter wel gestart en er zijn technische varianten uitgewerkt. Voor de 
verdere uitwerking en het betrekken van de omgeving was het wachten op het 
beschikbaar komen van de grond na grondruil Buiskoolstraat. Die grondruil is eind 
december 2020 tot stand gekomen.

Aanpak verkeersveiligheid N-wegen
Wij hebben bereikt dat Rijkswaterstaat de N9 op de prioriteitenlijst heeft geplaatst van 
wegen die vanwege verkeersveiligheid aangepakt moeten worden. Wij hebben hiervoor 
de pers, ambtelijke kanalen en politieke kanalen gebruikt. Het onderzoek naar de 
verkeersveiligheid van de N9 is afgerond. Daarnaast hebben we ook gepleit bij de 
provincie om prioriteit te geven aan het kruispunt N248-Wadweg. Naar aanleiding van 
regionale inzet wordt op basis van het onderzoek het kruispunt in 2022 aangepast.

Verkeer remmende maatregelen
Met verschillende verkeer remmende maatregelen is de verkeersveiligheid verbeterd. In 
Sint Maarten is het project Spaarpaal gestart, om de verkeersveiligheid met positieve 
boodschap te verbeteren. In onder andere Schoorldam, Tuitjenhorn, Callantsoog, 
Waarland en Sint Maarten zijn verkeer remmende maatregelen geplaatst.

Ontwikkelagenda Helderse Lijn
Met behulp een regionale lobby werken we nu samen met NS, regiogemeenten en 
Provincie aan op te stellen beleid om de treinreis aantrekkelijker te maken.

Verkeersplan centrum Schagen
Naar aanleiding van een motie is er, met behulp van een participatieproces en 
onderzoeken, een verkeersplan voor het centrum van Schagen opgesteld. Dit plan is in 
2022 vastgesteld.

Laadinfrastructuur
De gemeente faciliteert in de behoefte aan openbare laadpalen voor elektrische auto’s. 
Bewoners kunnen een aanvraag doen bij de gemeente. Het aantal openbare laadpunten 
is in 2021 met 50 procent gestegen, van 80 naar 120 stuks.

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar.

Resultaat LD2.2 Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie
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Door meer ruimte te geven voor initiatief en participatie ontstaat een succesvolle 
buurtgerichte samenwerking waarbij inwoners en ondernemers meer trots, betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid tonen.

We hebben dit gedaan door:

Vernieuwing van het skatepark in Muggenburg
Na een participatietraject met bewoners, gebruikers en overige belanghebbenden hebben 
we de skatebaan in Muggenburg gerealiseerd en feestelijk geopend. Sindsdien is de 
skatebaan een populaire plek voor vermaak, ontspanning en ontmoeting.

Groenadoptie
Dit jaar is het aantal groenvakken die door omwonenden onderhouden worden, gegroeid 
tot een indrukwekkend aantal van 286 stuks.

Oneigenlijk grondgebruik
In 2020/2021 is er inzichtelijk gemaakt op welke locaties in de gemeente er spraken is 
van oneigenlijk grondgebruik. Door de coronapandemie is het in 2021 nog niet gelukt om 
dit verder uit te werken en op te pakken.

Kermissen
Grote evenementen, zoals kermissen, waren als gevolg van de corona maatregelen ook 
in de zomer van 2021 nog verboden. Ongeplaceerde grootschalige evenementen werden 
pas weer mogelijk vanaf 25 september. De 10-daagse Schagense kermis van eind juni 
heeft, net als in 2020, ook in 2021 geen doorgang gevonden.

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar.

Resultaat LD2.3 Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte
Een aantrekkelijke openbare ruimte zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich 
prettig voelen in hun directe leefomgeving. Daarmee kunnen inwoners en ondernemers 
trots zijn op hun stad, dorp en gemeente.

We hebben dit gedaan door:

Toilet Callantsoog
De gewenste openbare toiletvoorziening in Callantsoog is in gebruik genomen.

Toegang strandslagen
Om te zorgen dat strand en strandopgang niet worden beschadigd, en dat de 
strandbezoekers het strand en de strandopgang veilig kunnen betreden, staan op vrijwel 
alle strandopgangen toegangsslagbomen die door beeld of audio bewaakt worden. Op 
strandslag Noorderhazedwarsdijk is dit echter niet het geval. 
We hebben plaatsing van een slagboom op de strandslag Noorderhazedwarsdijk 
voorbereid en vervolgens opdracht verstrekt voor realisatie in 2022.

Vervanging speelvelden
Op diverse locaties in de gemeente hebben we speelplekken vervangen. Het ontwerp van 
de nieuwe speelplekken is participatief tot stand gekomen.
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Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar.

Resultaat LD2.4 Verbeteren natuur en milieu
Ons doel is een forse vergroening van de leefomgeving en daarmee het herstellen van de 
biodiversiteit oftewel de verscheidenheid aan planten, dieren, micro organismen en de 
samenhang hiervan.

We hebben dit gedaan door:

Schagen groeit door
In het kader van groei-impuls 'Schagen groeit door' hebben we in Eenigenburg
de groenvoorzieningen aangebracht in het Geestenbos.

Revitalisatie Waldervaartpark
De toekomstgerichte revitalisatie van het Waldervaartpark is in het najaar nagenoeg 
afgerond. We moeten nog een paar kleine aanpassingen doen om de waterhuishouding in 
het park te reguleren. Met dit driejarig project hebben de beleving, het gebruik en de 
ecologische waarde van het park een enorme boost gekregen.

Verbeteren verbinding met het landschap
In het winterseizoen 2021/2022 zijn we aan de gang gegaan met een groot project om de 
verbinding van Schagen met het landschap te versterken. Dit doen we door bomen en 
struiken te planten langs wegen, als kleine bossen en op erven.

Herplant bomen
Afgelopen jaar hebben wij 425 bomen terug geplant op locaties van bomen die door 
ziekte of ouderdom verwijderd moesten worden. Ook is er weer een groot aantal 
groenvakken gerenoveerd die niet meer aan de norm voldeden.  

Aanpak van de essentaksterfte
De aanpak van de essentaksterfte loopt volgens planning. De ziekte lijkt zich minder snel 
en agressief te verspreiden dan in eerste instantie gedacht. In de zomer van 2022 zal er 
weer een inspectie plaatsvinden om de ontwikkeling van de  ziekte goed te kunnen 
volgen en hier waar nodig op te anticiperen.  

Stimuleren van bijen en planten van bollen
We hebben veel initiatieven op het gebied van ‘’bollen en bijen’’ gerealiseerd. Hierbij kun 
je denken aan het inzaaien van bloemrijke bermen, het gezamenlijk maken van 
bijenhotels, omvorming van groenvakken naar vakken met meer bloemen, het planten 
van heel veel biologische bollen

Indicator:
Geen recente indicator beschikbaar.
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Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving

Resultaat LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie
Wij werken vanuit ons integrale Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 aan de doelen en 
speerpunten voor de programmalijnen Elektriciteit.
Doordat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in de opgave om te 
verduurzamen en onze CO2-uitstoot terug te dringen, geven we het goede voorbeeld. Dit 
draagt bij aan het vertrouwen in de gemeente.

We hebben dit gedaan door: Op 29 juni 2021 is de RES NHN1.0 door de raad 
vastgesteld. In het najaar hebben we  een plan van aanpak vastgesteld voor de 
uitvoering hiervan in Schagen. De eerste participatiebijeenkomsten hebben 
plaatsgevonden. Ook hebben we in regionaal verband gewerkt aan het 
uitvoeringsprogramma RES, welke wij in december 2021 hebben vastgesteld.

Vanuit het RES-traject en in afstemming met gemeenten in de Kop van NH  zijn twee 
producten opgeleverd. Het eerste is een onderzoek naar kansrijke locaties voor zon op 
grote daken en parkeerterreinen in de Noordkop uitgevoerd door de Participatiecoalitie 
(de samenwerkende energie coöperaties in Noord-Holland Noord. De uitkomsten hiervan 
worden voor Schagen verder uitgewerkt, in samenwerking met de bij de locaties 
betrokken partijen en omwonenden. 
Het tweede product is een afwegingskader voor micro windturbines (ashoogte maximaal 
15 meter) bij agrarische bedrijven. Het college heeft besloten om dit afwegingskader te 
verwerken. Hiervoor wordt een beleidskader opgesteld. Dit krijgt de gemeenteraad in de 
zomer van 2022 ter vaststelling aangeboden.

In het Beleid voor zonneparken is opgenomen dat gerealiseerde parken een afdracht 
doen in het Fonds voor zonneparken. Dit Fonds wordt beheerd door de Schager 
Uitdaging. De eerste donaties hebben plaats gevonden en de eerste subsidies zijn 
verstrekt. Er zijn 3 zonneprojecten op land vergund in 2021. 

Indicator: Als indicator werd de energiemonitor gebruikt. Deze is niet meer beschikbaar. 
De provincie Noord Holland is een monitor aan het ontwikkelen. 

Resultaat LD3.2 Warmtetransitie naar duurzame warmtebronnen
Wij werken vanuit ons integrale Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 aan de doelen en 
speerpunten voor de programmalijn Warmte.
Doordat we als gemeente planmatig aan de slag gaan met verduurzamen en aardgasvrij 
maken van de gebouwde omgeving nemen wij  onze verantwoordelijkheid. Dit draagt bij 
aan het vertrouwen in de gemeente

We hebben dit gedaan door: Op 2 november heeft de gemeenteraad de Transitievisie 
Warmte Schagen vastgesteld. Deze Transitievisie is tot stand gekomen dankzij de 
inbreng van vele betrokken partijen, inwoners en ondernemers. Hierbij is dankbaar 
gebruik gemaakt van ons participatieplatform Samen.Schagen.nl. 
Voor de uitvoering van het programma zijn in samenwerking met de NHEC 
energiecoaches opgeleid. Dit zijn vrijwilligers die huisbezoeken uitvoeren en bewoners 
adviezen over mogelijke energiebesparingen geven. Het Regionaal 
Energiebesparingsprogramma is in 2021 gecontinueerd. 

Indicator: Voor de warmtetransitie moet monitoring nog ontwikkeld worden. 
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Resultaat LD3.3 Klimaatadaptief maken van de omgeving

We hebben dit gedaan door:

De regionale werkgroep klimaatadaptatie heeft de ‘Strategie Klimaatadaptatie Noordkop’ 
in samenwerking met vele interne en externe partijen opgesteld. Deze is door de 
gemeenteraad vastgesteld op 29 juni 2021. Deze strategie is mede gebaseerd op de 
‘Basisveiligheidsniveau’s zoals deze in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn 
opgesteld. De strategie is opgebouwd uit de volgende aandachtspunten:

- Kuststroken garanderen waterveiligheid,
- Neerslag vasthouden waar het valt: bufferen van zoet water,
- Groenblauwe netwerken versterken,
- Vitale objecten hoog en droog,
- Slim inrichten stedelijk gebied,
- Inwoners en bedrijven brengen we in positie.

Indicator:
Niet beschikbaar

Resultaat LD3.4 De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie
Ons doel is simpel gezegd een wereld zonder afval in 2050. Dat betekent dat 
grondstoffen behouden blijven tijdens de levensduur van producten, gebouwen en 
infrastructuur en dat alle restproducten hoogwaardig worden hergebruikt.

We hebben dit gedaan door:

Afval- en recycleplan
Op 11 mei heeft de raad het Afval- en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 
vastgesteld. Middels het Afval en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 geven we 
lokaal uitvoering aan de vermindering van het huishoudelijke afval.

Afvalinzameling
Corona heeft nog steeds impact op de afvalinzameling. Door toegenomen thuiswerk, wat 
deels toch een blijvertje lijkt te worden, is de geleidelijke daling van aangeboden 
kilogrammen restafval gestokt.

Ondergrondse restafvalcontainers en papierbakken aan huis
Deze wijze van afvalinzameling gaat uit van 3 afvalcontainers aan huis namelijk: (oranje) 
plastics-container, (groene) gft/e-container en (blauwe) papiercontainer. Het (grijze) 
restafval wordt daarentegen 'op afstand geplaatst' (ontmoedigd) via ondergrondse 
restafvalcontainers in de wijk.

Het op afstand zetten van restafval hebben we in 't Zand afgerond. Om beter aan te 
sluiten bij de beschikbare budgetten hebben wij de geplande plaatsing van ondergrondse 
containers in de Schagense wijken Groeneweg en Hoep Noord/Zuid losgekoppeld. 
Groeneweg hebben we in voorbereiding genomen voor realisatie in 2022.

Circulair Inkopen
Er ligt een grote maatschappelijke opgave, maar we beperken ons voorlopig tot 
activiteiten gericht op de gemeentelijke organisatie om duurzaam en circulair inkopen te 
verankeren in onze organisatie.

Indicator:
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· VANG-Doelstellingen (Ministerie van Infra en Milieu): 35 kg per persoon per jaar 
restafval in 2025. 100% afvalscheiding in 2025.

· Schagen 2020: 174 kg restafval en 70% afvalscheiding (gegevens 2021 nog niet 
beschikbaar).
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

Lasten 31.137 32.830 31.290 1.539

Baten 7.787 8.260 7.717 -543

Saldo -23.351 -24.569 -23.573 996 V

Totale lasten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

LD1.
1

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud 
en vervanging kapitaalgoederen na 
technische levensduur

11.317 10.734 9.643 1.091

LD1.
2

Groot onderhoud op niveau sober en 
doelmatig

5.577 5.617 5.577 40

LD1.
3

Vervanging van kapitaalgoederen na 
technische levensduur

8.231 9.540 9.069 471

LD1 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

25.126 25.891 24.289 1.602

LD3.
1

Energietransitie naar duurzame 
energie

368 1.195 1.022 173

LD3.
4

De gemeente Schagen zet in op een 
circulaire economie

5.643 5.743 5.979 -236

LD3 Verduurzaming van de leefomgeving 6.011 6.939 7.002 -63

Totaal Lasten Domein leefomgeving en 
duurzaamheid

32.830 32.830 31.290 1.539 V

Toelichting verschillen Lasten
LD 1.1
 

· Binnen de exploitatie wordt ook rekening gehouden met meerjarige 
investeringskredieten in openbaar groen, wegen, kunstwerken en openbare 
verlichting van de afgelopen jaren. Deze investeringen zijn niet volledig uitgeput 
in 2021. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit 
voordeel per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat (1.059V).

· Op de post openbare verlichting is er sprake van een overschrijding bij zowel 
energie als bij onderhoud en reparatie. Er hebben zich in 2021 veel storingen 
voorgedaan, vooral in de sfeer van kabelwerk. Dit soort storingen is vaak kostbaar 
om op te lossen, omdat er veel moeite gaat zitten in het lokaliseren van de 
storing. Mogelijk houdt het toegenomen aantal kabelstoringen verband met de 
recente aanleg van glasvezel.
De kosten voor energie zijn gestegen, met als belangrijkste oorzaak het 
toegenomen areaal lichtmasten dat naar de gemeente is gekomen door de 
wegenoverdracht van het hoogheemraadschap (90N).

· Het budget toegang strandslagen is voor 2021 eenmalig verhoogd met 75.000 
euro met het oog op het aanbrengen van een elektrische slagboom bij 
strandopgang Petten. Er is wel opdracht verstrekt voor het aanbrengen van de 
slagboom, maar realisatie moet wachten tot voorjaar 2022. Het wachten is op een 
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aansluiting van Liander. Tevens zijn op last van het hoogheemraadschap 
graafwerkzaamheden in de periode 1 oktober tot 1 april aldaar niet toegestaan 
(77V).

· Er is meer onderhoud gepleegd op de begraafplaatsen. Dit betreft onderhoud 
paden en het onkruid vrijmaken (70N).

· Overige kleine verschillen (25)

LD 1.2 
· De lasten van klein en groot onderhoud riolering zijn iets voordeliger uitgepakt. 

Hier tegenover staat een hogere dotatie aan de egalisatie reserve riolering. Dit 
heeft na genoeg geen invloed op het rekeningresultaat (V40).

LD 1.3
· Dit betreft een lagere dotatie vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut 

en de reserve maatschappelijk nut. Dit komt omdat niet alle investeringen volledig 
zijn afgerond. Hiertegenover staan lagere afrekeningen aan de exploitatie. Dit 
heeft geen invloed op het rekeningresultaat (471V).

LD 3.1
· Dit betreft lagere investeringslasten klimaat. Hiertegenover staat een lagere 

onttrekking aan de reserve. Heeft per saldo geen invloed op rekeningsaldo (173V).

LD 3.4
· Lagere uitgaven zwerfafval. Hiertegenover staat een lagere subsidie bijdrage. 

Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat (V50).
· De eindafrekening dienstovereenkomst afvalverwijdering lijkt nadelig uit te 

pakken (286N).

Totale baten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving
Primaire 

Begroting 
2021

Begroting 
2021 na 

wijziging

Rekening 
2021

Verschil

LD1.
1

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud 
en vervanging kapitaalgoederen na 
technische levensduur

1.513 1.457 1.103 354

LD1.
2

Groot onderhoud op niveau sober en 
doelmatig

3.055 3.055 3.006 49

LD1.
3

Vervanging van kapitaalgoederen na 
technische levensduur

2.774 3.290 2.693 597

LD1 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

7.342 7.802 6.803 999

LD3.
1

Energietransitie naar duurzame 
energie

0 14 14 0

LD3.
4

De gemeente Schagen zet in op een 
circulaire economie

444 444 900 -456

LD3 Verduurzaming van de leefomgeving 444 458 914 -456

Totaal Baten Domein leefomgeving en 
duurzaamheid

7.787 8.260 7.717 543 N

Toelichting verschillen Baten
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D 1.1
· Extra opbrengsten straatwerk voor aanleg nutsvoorzieningen in het openbaar 

gebied en hogere  subsidies verkeersmaatregelen ontvangen van provincie 
(140V).

· Wij hebben minder begrafenisrechten ontvangen (V33).
· Lagere onttrekking reserve riolering (500N).
· Overige kleine verschillen (27V).

LD 1.2
· Lagere onttrekking uit de reserve onderhoud buitenruimte. Hier tegenover staat 

een lagere last op strandopgangen (49V).
LD 1.3

· Lagere onttrekking aan de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut 
en de reserve investeringen maatschappelijk nut. Hier tegenover staan lagere 
toerekening kapitaallasten aan de exploitatie. Per saldo heeft dat geen invloed 
op het rekeningresultaat (597N).

LD 3.4
· Lagere bijdrage subsidie zwerfafval. Hiertegenover staan lagere uitgaven die we 

hebben kunnen verantwoorden op deze subsidiebijdrage zwerfafval. Per saldo 
heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat (50N).

· Meer retour opbrengsten van de waardevolle stromen textiel, glas, metaal en 
papier (506V).

 

 

 Verbonden partij
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Overige verbonden partijen

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)
Openbaar 
belang (doel)

De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en 
waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Het doel van de 
huisvuilcentrale is bij te dragen aan een duurzame samenleving en 
gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen bij het 
behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers 46 gemeenten en 6 waterschappen

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur en stakeholders 
(aandeelhouders).

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

De gemeente Schagen is aandeelhouder in de NV. Van 2.914 aandelen 
A heeft Schagen 72 aandelen in zijn bezit. Dit betekent een bestuurlijk 
belang van 2,4%

Financieel 
belang

Er is geen informatie beschikbaar voor het jaar 2021. De laatste 
bekende gegevens komen uit het jaarverslag 2020. Uit dit verslag 
blijkt het eigen vermogen per 31-12-2020 € 142 miljoen te bedragen. 

Bijdrage 2021 5.227
Bedrag x € 1.000

Risico's Een aanwezig financieel risico zit in het feit dat HVC is opgericht 
zonder eigen vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de 
aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar garant te staan voor 
de investeringen die de HVC doet. Juist deze constructie stelt de HVC 
in  staat om tegen gunstige voorwaarden leningen te kunnen afsluiten, 
waarmee investeringen worden gedaan waarvan de meerwaarde 
(energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. Het 
financieel meerjarenperspectief van HVC geeft de aandeelhouders het 
vertrouwen dat de hoofdelijke garantstelling binnen afzienbare termijn 
(uiterlijk 2024) tot het verleden kan behoren. De 
aandeelhoudersvergadering stemde in met het voorstel van de raad 
van commissarissen om - ondanks het gunstige perspectief - de 
komende jaren extra in te zetten op financiële onafhankelijkheid door 
in elk geval tot 2020 alle nettoresultaten jaarlijks aan het eigen 
vermogen toe te voegen. Dit blijft overigens een besluit dat elk jaar 
separaat voorgelegd zal worden, waarmee keuzemogelijkheden open 
blijven. De toezegging van de directie dat de HVC d.m.v. een extra 
efficiency-slag een extra duit in het zakje doet, werd met instemming 
ontvangen. Uitgangspunt daarbij is dat bezuinigingen binnen het 
bedrijf niet mogen leiden tot inboeten op de kwaliteit van de 
dienstverlening
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Doelrealisatie De doelen van de HVC zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor de 
aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, 
afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie. De 
cijfers over boekjaar 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Streven naar de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling 
en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. Bijdragen aan het 
realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor 
gemeenten en waterschappen. En de bedrijfsvoering verduurzamen, 
zoveel mogelijk en daarnaast investeren in innovatie projecten, bieden 
een van een veilige werkomgeving en staan voor transparante
communicatie met onze belanghebbenden. Ter ondersteuning van de 
bovengenoemde doelen heeft de gemeente Schagen een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 15 
jaar.

Webadres www.hvcgroep.nl

Mobipunt

Openbaar 
belang (doel)

De aandeelhouders streven ernaar samen met de Vennootschap 
tenminste 40 Mobipunten, 40 deelauto’s en 60 deelfietsen in de 
deelnemende gemeenten te realiseren gedurende de Pilotfase.
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Vestigingsplaat
s

Anna Paulowna

Deelnemers Gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Structuur B.V. , directie (1 lid), Algemene vergadering van aandeelhouders

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

De gemeente Schagen bezit 100 (33,33%) aandelen op een totaal van 
300 aandelen.

Financieel 
belang

Financiële participatie. Nominale waarde per aandeel € 1,00, plus een 
agio van € 259.900,00. 

Bijdrage 2021 0,3
Bedrag x € 1.000

Risico's Financiële bijdrage indien beheer en exploitatie van de Mobipunten 
c.a. niet rendabel blijkt.

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het 
domein leefomgeving en duurzaamheid.

Webadres Geen
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 Paragraaf financiering

Financieel beleid
Het financieel beleid van de gemeente Schagen kenmerkt zich door zuiver begroten en 
duidelijkheid. Onder ‘zuiver begroten’ verstaan we dat alle noodzakelijke lasten 
structureel zijn verwerkt in een sluitende begroting en dat we geen lasten doorschuiven 
naar de toekomst. Met andere woorden: we belasten de toekomst niet met de ambities 
van nu. 

De uitgangspunten van zuiver begroten zijn:
· Tekorten vangen we op door te bezuinigingen of met een stijging van de 

inkomsten.
· Bij een noodzakelijke stijging van de inkomsten zoeken we die binnen alle 

inkomsten bronnen van de gemeente, behalve de ozb. De ozb-mogelijkheid wordt 
alleen benut wanneer er geen reële alternatieven zijn.

· De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn in balans met de risico’s.
· De organisatie is in balans voor wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit.
· De begroting is sluitend.
· Er zijn geen open-eind-projectfinancieringen.

Onder duidelijkheid verstaan we financiële documenten die goed leesbaar zijn en de 
juiste informatie bevatten. 

Algemeen
De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de domeinen. Deze omvat de 
financiering van beleid en uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering 
hiervan vereist snelle beslissingen in een complexere geld- en kapitaalmarkt. Aan de 
uitvoering van de treasuryfunctie zijn budgettaire gevolgen verbonden. Deze zijn onder 
meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het verstrekken van leningen aan derden of het 
garanderen daarvan vallen hier niet onder; deze activiteiten vallen onder het 
desbetreffende programma. Het beleid voor de treasuryfunctie wordt vastgelegd in een 
Treasurystatuut.

De treasuryfunctie is gebaseerd op de wet Financiering decentrale overheden (FIDO). Op 
deze wet is ook volgende regelgeving gebaseerd:

· De Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Hierin staat 
bijvoorbeeld dat decentrale overheden alleen geld mogen uitzetten bij een 
instelling die financieel gezond is. 

· Het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden. Hierin staan voorwaarden 
voor gemeenten die geld willen lenen.

· De Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo). Hierin staan de 
rentepercentages voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Deze percentages 
geven aan hoeveel gemeenten mogen lenen. 

In deze paragraaf komen achtereenvolgens deze onderwerpen aan de orde:
· Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en verplicht schatkistbankieren;
· Gemeentelijk beleid;
· Financieringsstructuur;
· Renteontwikkeling;
· Risicobeheer;
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· Renterisiconorm;
· Kredietrisico;
· Kasgeldlimiet;
· Renteomslag;
· Schatkistbankieren.

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) en wet verplicht 
schatkistbankieren
Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU-saldo 
van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. In het 
Verdrag van Maastricht (1992) is afgesproken dat het EMU-tekort van een land max. 3% 
BBP (Bruto Binnenlands Product) mag zijn.
 
In de wet staat dat gemeenten een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het 
terugdringen van het EMU-tekort. Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort 
mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort 
neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%.

De EMU-saldi voor 2020 en 2021 worden als 
volgt berekend:

2020 
Rekenin

g

2021 
Begrotin

g

2021 
Rekenin

g
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking 
uit reserves 

1.478 2.364 458

Mutaties die het EMU-tekort verkleinen:

afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.033 10.135 4.922

Mutaties die het EMU-tekort vergroten:

Investeringen in materiële vaste activa die op de 
balans worden geactiveerd

4.195 9.897 5.528

Totaal plus 6.511 12.499 5.380

Totaal min 4.195 9.897 5.528

 

EMU-saldi gemeente Schagen 2.316 2601 -148

Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid op het gebied van aantrekken en uitzetten van geld is vastgelegd 
in het Treasurystatuut. In dit statuut is opgenomen dat de raad gekozen heeft om uit te 
gaan van een laag risicoprofiel. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

· Het uitzetten van gelden vindt plaats bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
of andere financiële instellingen met ten minste een AA-rating.

· Gelden aantrekken gebeurt in beginsel bij de laagste aanbieder, tenzij 
contractueel anders is afgesproken.

· Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Financieringsstructuur
De gemeente Schagen heeft middelen nodig voor de financiering van vaste activa, de 
bouwgrondexploitatie en de lopende transacties (uitgaven min ontvangsten). De 
financieringsmiddelen bestaan uit de eigen reserves en voorzieningen, langlopende 
leningen, kortlopende leningen, debetsaldi in rekening-courant en crediteuren. Een deel 
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van deze investeringen komt ten laste van reserves en voorzieningen. Daardoor nemen 
deze als financieringsbron af. 

De investeringen van de gemeente zijn gefinancierd met langlopende geldleningen, eigen 
reserves en kortlopende geldleningen. Aan de omvang van kortlopende geldleningen zit 
een limiet; de kasgeldlimiet. In Schagen bedraagt die afgerond € 12 miljoen. Wanneer de 
gemeente deze limiet drie kwartalen overschrijdt, moet langlopende financiering worden 
aangetrokken. In 2021 was er een groot deel van het jaar sprake van een overschot aan 
liquide middelen. Dit is  voor een groot deel ontstaan door vooruit ontvangen 
voorschotten van het Rijk. De middelen zijn overgeboekt op de zogenaamde rekening 
Schatkistbankieren. Op 31 december 2021 bedroeg het saldo van deze rekening ruim € 
7,4 miljoen. 

De investeringen met een economisch nut en financiële vaste activa (Regius, 
startersleningen e.d.) bedragen bij elkaar € 85 miljoen. Hier staat € 54,2 miljoen aan 
vaste geldleningen tegenover. De rest is gefinancierd met reserves en kasgeld. 
 
De leningenportefeuille bestaat per 31 december 2021 uit 10 leningen met een 
oorspronkelijke hoofdsom van 75 miljoen. Het saldo van de openstaande leningen 
bedraagt € 54 miljoen.

Renteontwikkeling
Door een ruime geldmarkt is de rente in 2021 onveranderd laag gebleven. Met de 
oplopende inflatie verwachten wij een rentestijging de komende periode.
Financiering via kortlopende (kas)geldleningen blijft nog steeds aantrekkelijk. Aan de 
hand van de liquiditeitsprognose wordt gekeken of het aantrekken van lang geld 
noodzakelijk is. Het meerjaren investeringsschema speelt hierbij een belangrijke rol.  

Risicobeheer
Een belangrijk onderdeel van het treasurybeheer in onze organisatie is het risicobeheer. 
Het risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële 
risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitenrisico’s. Onze gemeente loopt 
geen koersrisico omdat ons effectenbezit niet een speculatief karakter heeft, De aandelen 
zijn gewaardeerd zijn tegen historische aanschafprijs.

Renterisiconorm
In de wet FIDO is het sturingsinstrument “renterisiconorm” geïntroduceerd. Met deze 
norm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van langlopende 
geldleningen. Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een 
stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de gemeente. Dit wordt bereikt door 
een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in 
een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De bedoelde 
aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en 
renteherziening.
Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de 
aflossingsverplichting van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich 
voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd 
herziet.
Spreiding dient te voorkomen dat in enig jaar een relatief groot deel van het vreemd 
vermogen geherfinancierd dient te worden en/of dat renteaanpassing plaats zal vinden in 
een periode waarin de rente relatief hoog is. De renterisiconorm zorgt er uiteindelijk voor 

104



dat de rentestijgingen vertraagd doorwerken op de rentelasten in enig jaar. Hieronder 
volgt een berekening van de renterisiconorm.

Kredietrisico
Bij het bepalen van kredietrisico’s maken we een onderscheid tussen risico’s. Er zijn 
risico's die wij als gemeente lopen omdat wij geldleningen verstrekken of hebben 
verstrekt aan andere partijen. En er zijn risico’s die wij als gemeente lopen omdat wij 
gemeentegaranties (borgstelling) hebben afgegeven. Bij deze borgstellingen verwachten 
we vooralsnog geen risico’s.

Kasgeldlimiet
In de volgende tabel toetsen we de omvang van de kasgeldlimiet aan de wettelijke norm 
uit de Wet Fido. De gegevens voor de begroting baseren we op de wettelijke gemiddelde 
omvang van de vlottende schuld en vlottende middelen aan het begin van het boekjaar. 
De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor 

105



het hele jaar. De kortlopende schuld mag niet verder oplopen dan 8,5% van het 
rekeningtotaal aan lasten voor bestemming. Dit houdt in dat de kasgeldlimiet 8,5% van  € 
137 miljoen, dus
€ 11,6 miljoen bedraagt. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot 
dit bedrag.  

Renteomslag (ook wel rekenrente) en renteresultaat
· Voor de berekening van de renteomslag volgen we de methodiek uit de BBV 

notitie rente 2017
· De renteomslag voor 2021 bedraagt 1,3%. Dit ronden we af op 1,5%
· De externe en interne rente wordt door middel van de renteomslag via de 

kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden.

Schatkistbankieren
Eind 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. Dit houdt in dat overtollige middelen, met 
uitzondering van middelen nodig voor uitoefening van de publieke taak, voortaan 
uitsluitend bij het rijk (schatkist) of bij andere lagere overheden mogen worden uitgezet. 
Dit beperkt eventuele kredietrisico’s. Een bepaald bedrag, afhankelijk van het 
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begrotingstotaal, het zogenaamde drempelbedrag, mag buiten de schatkist worden 
gehouden. Voor Schagen is dit een bedrag van € 7.459.000. De verantwoording over het 
schatkistbankieren is conform de wettelijke richtlijnen opgenomen in de toelichting op de 
balans onder de vlottende activa. 
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 Paragraaf lokale heffingen
Algemeen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op 
hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Dit is van belang voor de 
integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Ook wordt 
weergegeven welk beleid de gemeente in 2021 heeft gevoerd ten aanzien van de 
kwijtschelding. Tenslotte is een vergelijking opgenomen uit de Coelo-atlas met betrekking 
tot de gemiddelde woonlasten.

De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:
a. Onroerende-zaakbelastingen
De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarover het gemeentebestuur zelf 
zeggenschap heeft zijn de onroerende-zaakbelastingen (lees verder OZB). 

Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de geraamde opbrengst in 
de begroting 2021, de verhoging van 9% voor het accommodatiebeleid, de bijdrage aan 
de OSF, een compensatie van de wegenheffing en de verandering van de WOZ-waarden. 
  
De opbrengst is geraamd op € 10.551.893
De werkelijke opbrengst bedraagt € 10.600.487 

b. Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing wordt geheven van alle huishoudens, als dekking in de kosten van 
het ophalen en afvoeren van het huishoudelijk afval. De hoogte van de 
afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van het aantal leden van een huishouden. 
Daarnaast betalen huishoudens met een extra container een extra bedrag.

Door (externe) factoren was het noodzakelijk om de onder genoemde hogere tarieven 
(ten opzichte van 2020) in rekening te brengen. Oorzaken hiervan waren: de stijging van 
de afvalstoffenbelasting (Rijk) op restafval, de stijging van de afvalverwerkingstarieven 
(restafval, gft/e en plastics), de daling van de afzetprijzen grondstoffen (onder andere 
glas, papier, metaal, textiel) en de jaarlijkse inrekening consumenten prijsindexcijfer 
(CPI). 

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

Afvalstoffenheffing Tarief 2021
1 persoonshuishouden 293,-
2 en 3 
persoonshuishouden

344,-

≥ 4 persoonshuishouden 372,-
extra container 187,-

De opbrengst is geraamd op € 6.766.637 
De werkelijke opbrengst bedraagt € 6.754.043

c. Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven voor het afvoeren of het lozen van afvalwater (direct of 
indirect) op de gemeentelijke riolering. De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van 
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het aantal kubieke meters water dat wordt afgevoerd. De ontwikkeling van de tarieven 
hangt nauw samen met de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.
Rioolheffing Tarief 2021
basistarief (tot 350 m³ afvalwater) 170,-

meerverbruik:
> 350 m³ t/m 99.750 
m³  

per eenheid van 350 
m³

170,-

vanaf 99.751 m³           per eenheid van 750 
m³

170,-

De opbrengst is geraamd op € 4.410.720
De werkelijke opbrengst bedraagt € 4.466.586

d. Toeristenbelasting 
Het tarief per overnachting is vastgesteld op € 1,32 per persoon per nacht.
De aanslagen worden voor het overgrote deel achteraf opgelegd in mei 2022. In de 
jaarrekening 2021 is nu een bedrag van € 1.718.514 als opbrengst verantwoord. 
De opbrengst is geraamd op € 1.444.924

e. Forensenbelasting
De forensenbelasting wordt achteraf gelijktijdig met de toeristenbelasting in mei 2022 
opgelegd. In de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 1.569.016 als opbrengst 
verantwoord. Tussentijds worden aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen, die in de 
loop van 2021 hun recreatiewoning/caravan verkopen. Op deze wijze wordt voorkomen 
dat voormalige eigenaren een jaar na de verkoop van hun eigendom nog geconfronteerd 
worden met een belastingaanslag. 

De opbrengst is geraamd op € 1.516.297.

f. Grafrechten
Aanslagen grafrechten worden opgelegd voor drie zaken: voor het begraven en/of 
bijzetten van stoffelijke overschotten; voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor 
diensten van of via de gemeente. Die diensten zijn in verband met het begraven en het 
bijzetten. De jaarlijkse onderhoudsrechten worden per kohier opgelegd. Een kohier is een 
staat van in een bepaalde periode te innen belastingaanslagen.

De opbrengst van het kohier is geraamd op € 46.300
De werkelijke opbrengst bedraagt € 43.507

De overige begraafrechten waren geraamd op € 242.000. De werkelijke opbrengst 
bedroeg € 274.000.

g. Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de 
voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond.

De opbrengst is geraamd op € 2.140.000
De werkelijke opbrengst bedraagt € 2.126.172
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De lagere opbrengst komt met name door het sluiten van de terrassen vanwege de 
coronapandemie. In 2021 konden de terrassen namelijk slechts 5 maanden staan.

H. Leges

Titel 1 algemene dienstverlening 

Titel 1 Algemene dienstverlening Taakveld Overhead Totale Kosten

Totale 

Opbrengsten Kostendekking

hoofdstuk 1 Burgerlijke stand € 30.083 € 7.053 € 37.136 € 29.882 80,47%

hoofdstuk 2 Reisdocumenten € 169.005 € 57.839 € 226.844 € 207.540 91,49%

hoofdstuk 3 Rijbewijzen € 153.163 € 77.218 € 230.381 € 214.232 92,99%

hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen € 12.206 € 9.977 € 22.183 € 13.582 61,23%

hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 6
Verstrekkingen op grond van Wet bescherming 

persoonsgegevens n.v.t
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 7 Bestuursstukken n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 9 Overige publiekszaken € 9.987 € 1.801 € 11.788 € 10.516 89,21%

hoofdstuk 10 Gemeentearchief € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 11 Huisvestingswet n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 12 Leegstandswet € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 13 Gemeentegarantie n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 16 Kansspelen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 17 Telecommunicatie € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer € 4.574 € 3.740 € 8.314 € 5.592 67,26%

hoofdstuk 19 Diversen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

Kostendekking Titel 1 € 379.018 € 157.628 € 536.646 € 481.344 89,69%

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Taakveld Overhead Totale Kosten

Totale 

Opbrengsten Kostendekking

hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag € 97.033 € 64.436 € 161.469 € 117.345 72,67%

hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning € 977.977 € 649.429 € 1.627.406 € 1.664.024 102,25%

hoofdstuk 4 Vermindering € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 5 Teruggaaf € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 7
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van 

wijziging project
€ 450 € 298 € 748 € 570 76,20%

hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 9 Gedoogbeschikking € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

Kostendekking Titel 2 € 1.075.460 € 714.163 € 1.789.623 € 1.781.939 99,57%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
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Titel 3 Europese dienstenrichtlijn Taakveld Overhead Totale Kosten

Totale 

Opbrengsten Kostendekking

hoofdstuk 1 Horeca € 4.991 € 3.842 € 8.833 € 8.725 98,78%

hoofdstuk 2 Organiseren markten en overige APV beschikking € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t. € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening n.v.t € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening € 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 7
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of 

andere beschikking
€ 0 € 0 € 0 € 0 0,00%

Kostendekking Titel 3 € 4.991 € 3.842 € 8.833 € 8.725 98,78%

Samenvatting titel 1,2 en 3

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3 Taakveld Overhead Totale Kosten

Totale 

Opbrengsten Kostendekking

Kostendekking Titel 1 € 379.018 € 157.628 € 536.646 € 481.344 89,69%

Kostendekking Titel 2 € 1.075.460 € 714.163 € 1.789.623 € 1.781.939 99,57%

Kostendekking Titel 3 € 4.991 € 3.842 € 8.833 € 8.725 98,78%

Kostendekking totale tarieventabel € 1.459.469 € 875.633 € 2.335.102 € 2.272.008 97,30%

Totaal opbrengsten

Financiële verantwoording opgelegde belastingen 202  1  
Belastingjaren lopen over ten minste vijf begrotingsjaren. Conform de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen kunnen belastingen nog drie jaar nadat de belastingschuld is 
ontstaan worden opgelegd. De invordering kan nog plaatsvinden vijf jaar nadat de 
belasting is opgelegd.

Overzicht opgelegde aanslagen 2021 in relatie tot begroting 
(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil
OZB woning 7.303 7.318 15
OZB niet-woning 3.249 3.282 33
Forensenbelasting 1.516 1.569 53
Toeristenbelasting 1.445 1.719 274
Grafrechten 46 43 -3
Precariobelasting 2.140 2.126 -14
Totaal 15.699 16.057 358

Heffingen
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil
Afvalstoffenheffing 6.767 6.754 -13
Rioolheffing 4.411 4.467 56
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De meer of minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing komen ten laste of gunste van 
de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, tenzij hier onvoldoende in zit.

Overige gemeentelijke belastingen/heffingen
Leges
Op basis van de legesverordening worden verschillende rechten geheven. Voor zover 
mogelijk zijn de tarieven kostendekkend. 
(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil
Leges 4.495 4.580 85

Kwijtschelding
Voor de inwoners van de gemeente Schagen met de laagste inkomens bestaat de 
mogelijkheid van kwijtschelding. Dit van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de regelgeving, zoals opgenomen in 
de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De norm voor het verlenen van 
kwijtschelding is gesteld op 100% van de normbedragen voor de kosten van bestaan. Dit 
op basis van de Participatiewet (bijstandsnormen). We toetsen geautomatiseerd via het 
Inlichtingenbureau of mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Door deze 
werkwijze hoeven de kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te 
vragen. Wanneer de toetsing positief is, krijgen deze mensen automatisch kwijtschelding. 
Gemiddeld 70% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend. 

Overzicht verleende kwijtschelding 2021 in relatie tot begroting
(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil
Afvalstoffenheffing 180 188 -8
Rioolheffing 99 100 -1

Lastendruk
Het beleid van de gemeente Schagen is gericht op het hanteren van kostendekkende 
tarieven. In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de 
woonlasten per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde, 
met een plaats 215 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste 
woonlasten aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 370. 

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden aan gemeentelijke 
woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing betrokken. De 
gemeente Tilburg is de gemeente met de laagste woonlasten (€ 598,-); de gemeente 
Bloemendaal heeft de hoogste woonlasten (€ 1.517,-). De gemiddelde woonlasten 
bedragen € 813,-.

De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in de regiogemeenten bedragen 
volgens de Coelo-atlas voor 2021:
Gemeente Bedrag Ranglijst
Schagen 851,- 215
Bergen 1.031,- 349
Den Helder 787,- 118
Hollands Kroon 837,- 199
Langedijk 965,- 333
Texel 742,- 61
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 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen betreft de mogelijkheid van de gemeente om financiële risico’s 
op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande beleid. Het 
weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio.

In deze paragraaf staat beschreven met welke risico’s de gemeente Schagen te maken 
heeft, de berekening en de analyse van het weerstandsvermogen en de 
weerstandscapaciteit en de verplichte kengetallen.

Het weerstandsvermogen is onder te verdelen in een incidenteel weerstandsvermogen 
voor het opvangen meer eenmalige risico’s en een structureel weerstandsvermogen voor 
het opvangen van meerjarige risico’s.

Ontwikkeling risico’s
In 2021 zijn in de gemeentelijke organisatie een aantal risico’s duidelijk zichtbaar 
geworden. Deze zijn in drie onderwerpen te benoemen, maar raken allen het continueren 
van de dienstverlening. 

Daarnaast is een algemene ontwikkeling te zien dat de risico’s toenemen, maar het 
weerstandsvermogen afneemt. Dit leidt tot een lagere weerstandsratio dan voorgaand 
jaar. De ratio is echter nog steeds hoger dan het gewenste niveau. 

Na onttrekking van het jaarrekening resultaat daalt de weerstandsratio echter tot 1,0. Na 
deze mutaties daalt de weerstandsratio onder het gewenste niveau.
Risico op het niet meer kunnen continueren van het gewenste niveau van de 
dienstverlening als gevolg van vacatures
In 2021 is gebleken dat het lastig is om openstaande vacatures in te vullen met vast 
personeel. We hebben daarom als organisatie vaak gebruik moeten maken van 
ingehuurd personeel om de wettelijke taken en de ambities van het college uit te voeren. 
Daarnaast lukt het niet om alle vacatures in te vullen, zelfs niet met ingehuurd personeel. 
Dat veroorzaakt niet alleen werkdruk, maar ook verlies van kennis en onrust als gevolg 
van de tijdelijkheid van ingehuurd personeel. 
Daarnaast lukt het steeds vaker niet om op een juiste wijze de wettelijke taken uit te 
voeren. Doorlooptijden lopen op en door de werkdruk gaat de kwaliteit van de 
dienstverlening naar beneden met fouten als gevolg. 

Risico op het niet meer kunnen continueren van het gewenste niveau van de 
dienstverlening als gevolg van lagere bijdragen uit het Rijk
Gemeenten krijgen vanuit het Rijk een bijdrage uit het gemeentefonds. Dit is voor de 
gemeenten de grootste bron van inkomsten. Het gemeentefonds kent verschillende 
uitkeringen, waarvan de algemene uitkering de grootste component is. De hoogte van de 
algemene uitkering is afhankelijk van verschillende maatstaven, waaronder het 
inwoneraantal. Ook de economische ontwikkeling in Nederland en het politieke beleid van 
de Nederlandse overheid tellen mee. 

Inmiddels is bekend dat de opschalingskorting voor 2022 nog bevroren blijft. Daarnaast 
blijven gemeenten via de VNG in discussie met Den Haag over de herverdeling van het 
gemeentefonds. Vooralsnog lijkt Schagen nog een nadeelgemeente.
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De gemeente Schagen laat op het gebied van de kosten voor Jeugdzorg, Wmo en 
Participatie een vergelijkbare ontwikkeling zien als in andere gemeenten. Als gevolg van 
de open einde regelingen nemen de kosten steeds meer toe. 
De extra middelen uit het Rijk zijn niet voldoende om de kosten te dekken. Dit leidt tot 
grotere werkdruk onder consulenten, met wachtlijsten, groter risico op fouten en uitval 
van personeel tot gevolg.

Risico op het (tijdelijk) niet meer kunnen continueren van de dienstverlening als gevolg 
van cybercriminaliteit
Het gebeurt dat applicaties (tijdelijk) stil komen te liggen doordat er lekken in de software 
van leveranciers zitten die cybercriminelen zouden kunnen gebruiken. Een voorbeeld 
hiervan is een wereldwijd probleem in Citrix en een recenter voorbeeld LOG4J dat rond 
Kerst speelde in heel veel applicaties. 

Dit heeft impact op het kunnen continueren van de bedrijfsvoering, doordat applicaties 
tijdelijk stil komen te liggen, omdat de leveranciers eerst updates moeten doorvoeren. 
Tot die tijd kan geen gebruik worden gemaakt van de betreffende applicaties.

Inleiding weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de 
weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van 
materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

In de nota Vermogensbeheer, vastgesteld in december 2019, is opgenomen dat voor het 
incidenteel weerstandsvermogen gestreefd wordt naar een ratio van 1,5. De ratio 
berekend aan de hand van de beschikbare reserves en de geïnventariseerde risico's komt 
uit op 1,8.

De gemeente Schagen heeft het risicobeleid verder niet uitgewerkt.

Incidenteel weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit die reserves waar nog geen verplichting 
op rust of waarvan de besteding nog kan worden gewijzigd. Daarnaast wordt rekening 
gehouden met stille reserves. 

In de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met de stille reserve die aanwezig is op 
gronden en gebouwen waarover de gemeente beschikt. De stille reserve waarmee wordt 
gerekend is € 4,5 miljoen.

De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2021:
Stand algemene reserve per 31-12-2021: € 5.233.000
Stille reserve: € 4.500.000
Totaal: € 9.733.000

Incidentele risico's
Voor het classificeren van risico's gebruiken we de volgende staffel:

Staffel kans
extreem laag 1%
extra laag 10%
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laag 25%
midden 50%
hoog 75%

In onderstaand overzicht zijn de risico's gespecificeerd met een risico groter dan € 
100.000. Andere risico's zijn samengevat onder de overige risico's.

In 2020 bedroegen de totale incidentele risico's ruim € 4,5 miljoen. In 2021 zijn de 
incidentele risico's gestegen naar ruim € 5,3 miljoen. 
De risico's met de grootste financiële impact betreffen:
- risico op oninbaarheid van leningen die aan derden verstrekt zijn;
- risico op opeisbaarheid van afgegeven garanties;
- risico's t.a.v. calamiteiten en rampen. Hier valt sinds 2021 ook het risico op 
cybercriminaliteit onder. De inschatting dat cybercriminaliteit plaatsvindt wordt laag 
ingeschat, echter de financiële gevolgen en de impact op de dienstverlening zijn hoog.

Ratio incidenteel weerstandsvermogen
Op basis van de beschikbare en de benodigde incidentele weerstandscapaciteit kan het 
weerstandsvermogen worden bepaald. 

Totale incidentele 
weerstandscapaciteit

€ 9.733.000

Totale incidentele risico’s € 5.349.530 = 1,8

De incidentele risico’s, afgezet tegen de beschikbare incidentele capaciteit, geven een 
ratio van 1,8. De streefwaarde bedraagt 1,5. De ratio ligt ruim boven de streefwaarde.

Wanneer de incidentele weerstandscapaciteit berekend zou worden, rekening houdend 
met de effecten van de vastgestelde begroting 2022 en het negatieve financieel resultaat 
2021, zou deze uitkomen op € 5.244.000. De incidentele weerstandsratio komt dan uit op 
1,0. Dit is een stuk lager dan de streefwaarde van 1,5.

Structureel weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de 
post onvoorzien. Voor de onbenutte ozb-capaciteit gaan wij uit van het verschil tussen 
het artikel-12-norm-tarief en het laatst vastgestelde tarief.

116



Wanneer in 2021 het artikel-12-norm-tarief in Schagen was geheven, had dit een extra 
opbrengst opgeleverd van € 2,7 miljoen (2020: € 2,9 miljoen). Dit zou voldoende zijn om 
de structurele risico’s van € 1,8 miljoen op te vangen. Deze structurele risico's zien met 
name toe op de open einde regelingen in het sociaal domein en de herijking van het 
gemeentefonds.

Totale structurele 
weerstandscapaciteit

€ 2.738.000

Totale structurele risico’s € 1.800.000 = 1,5

Kengetallen
Vanuit het rapport van de Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en 
verantwoording van gemeenten zijn gemeenten verplicht financiële kengetallen in deze 
paragraaf in de begroting op te nemen. De aanleiding van het rapport was de wens om 
de kader stellende en controlerende rol van de raad  te versterken. Het gebruik van 
kengetallen is om de financiële positie van gemeenten weer te geven en te kunnen 
vergelijken.

Kengetallen
Begroting 
2021

Rekening 
2021

Rekening 
2020

Netto schuldquote 72,6% 24,4% 25,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen

70,4% 24,0% 25,6%

De Solvabiliteitsratio 33,9% 43,0% 43,4%
Structurele exploitatieruimte 0,0% 0.0% 3,8%
Kengetal grondexploitatie 2,2% 3,24% 3,8%
Belastingcapaciteit 116,0% 115,0% 108,0%
Netto schuld per inwoner o.b.v. alle schulden €1.619 € 1.622
Netto schuld per inwoner o.b.v .langlopende schulden €1.159 € 1.232
Saldo van baten en lasten voor toevoegingen en 
onttrekkingen
van reserves als percentage van de inkomsten 0.4% 1,2%
(inkomsten exlc. Bijdrage reserves)
onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van 
de inkomsten

2,15% 2,5%

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de gegevens van bovenstaande tabel.

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente 
ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten 
en aflossingen op de exploitatie drukken. Een percentage tot 100% is als voldoende aan 
te merken. Het percentage voor 2021 ligt beduidend lager en is hiermee ruim voldoende.

De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn 
financiële verplichtingen te voldoen. Een percentage van rond de 50% is voldoende. Het 
percentage waar wij op uitkomen is derhalve lager. Dit is niet erg, zolang de exploitatie 
sluitend is en er  budget is om de rente en aflossingen op vreemd vermogen te voldoen.

Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele 
vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of 
de gemeente in staat is om de structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog 
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ruimte is voor  nieuw beleid. Een structureel ratio rond de 0,% (van Algemene uitkering 
en belasting capaciteit) geeft een acceptabel risico.

Kengetal grondexploitatie
Het financiële kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie 
(boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Een norm bepalen voor dit kengetal 
is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie 
tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Maatwerk is 
hiervoor van toepassing. Dat wil onder andere zeggen; hoeveel woningen of m2-
bedrijventerrein zijn gepland, het type en op welke plek. Daarnaast is het van wezenlijk 
belang wat de te verwachte vraag zal zijn. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt 
uit het genoemde kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een 
gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk 
ook nog terugverdiend te worden. Om vorengenoemde redenen is geen norm verbonden 
aan het kengetal grondexploitatie.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een percentage van 100% wil zeggen dat we 
op het landelijk gemiddelde zitten.  De belastingdruk binnen de gemeente Schagen is dus 
hoger dan het landelijk gemiddelde. 
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 Paragraaf kapitaalgoederen

Algemeen
In de openbare ruimte verstaan wij onder kapitaalgoederen; wegen, wandel- en 
fietspaden, groen, bomen, speelvoorzieningen, riolering, oppervlaktewater, 
straatmeubilair, verlichting en strand. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is van directe 
invloed op hoe trots onze inwoners zijn op hun gemeente. Maar ook op de veiligheid van 
de gebruikers en voor de leefbaarheid, beleving, aanzien en de uitstraling van onze 
gemeente.

Het in stand houden van de kapitaalgoederen verdelen wij onder in:
· onderhoud (het op niveau houden voor dagelijks gebruik);
· beheer (het op niveau houden opdat de te verwachten levensduur wordt gehaald);
· vervanging (indien de huidige kwaliteit of situatie niet meer voldoet).

De raad heeft het Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied vastgesteld met gewenst 
kwaliteitsniveau en financiële paragraaf. Om een zo laag mogelijke claim te doen op de 
beperkte beschikbare financiële middelen is ‘sober en doelmatig’ het uitgangspunt. 
Prioriteit is het op niveau brengen van alle disciplines in de openbare ruimte. Voor de 
korte termijn laten wij kapitaalgoederen in een staat boven 'sober en doelmatig' in 
beeldkwaliteitsniveau terugvallen. De financiële middelen die wij niet aan deze 
kapitaalgoederen besteden, zetten wij in op kapitaalgoederen die niet aan het gewenste 
beeldkwaliteitsniveau voldoen. De disciplines afval, begraafplaatsen en riolering hebben 
aparte financiële stromen. Voor afval en riolering worden de kosten bepaald op basis van 
kostendekkendheid en de te behalen beleidsdoelen. Voor begraafplaatsrechten is een 
volledige kostendekkendheid niet reëel.

De keuze ‘sober en doelmatig’ van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied betekent 
dat wij de wegen grotendeels op CROW C-niveau in stand houden. Voor de toeristische 
centra van Schagen, Callantsoog, Petten Sint Maartensvlotbrug, Sint Maartenszee en 
Groote Keeten doen wij dit op een iets hoger CROW B-niveau.

Wij willen de openbare ruimte meer klimaat adaptief en toekomstbestendig maken. In 
ontwerpen van nieuwe projecten moeten wij rekening houden met het voorkomen van 
hittestress en wateroverlast. Eis is ook dat we zorgen voor meer waterinfiltratie in de 
bodem. Bij deze ontwerpen nemen wij ook zoveel mogelijk de overige eisen en wensen 
mee die aan de openbare ruimte gesteld worden.

In april 2019 zijn voor alle kapitaalgoederen uitgewerkte meerjaren onderhoudsplannen 
gepresenteerd. Deze plannen zijn gebaseerd op degelijke volumebepalingen en 
kwaliteitsbeoordelingen. Uit de theoretisch bepaalde opgave blijkt dat, op basis van het 
vastgestelde beleid, gemiddeld per jaar €12.500.000 nodig is. Volgens de begroting 2019 
was er echter € 7.800.000 beschikbaar. Volgens het raadsbesluit uit 2016 groeit dit 
budget ieder jaar met € 300.000. Dat betekent dat pas in 2035 het benodigde budget van 
€ 12.500.000 zou worden bereikt. Het gevolg van deze lange periode van zogeheten 
‘ingroei’ is dat onderhoudsachterstanden onoverzienbaar groot worden. De kans op 
calamiteiten en kapitaalvernietiging is daarmee ook groot.

Conform het raadsbesluit: 'Basis op Orde' (d.d. 5 november 2019) wordt per 2020 jaarlijks 
met
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€ 450.000 cumulatief versneld ingegroeid naar het gewenste en noodzakelijke 
onderhoudsbudget. Daarnaast worden de doelstelling én inspanning nagestreefd om het 
onderhoudsbudget terug te brengen. Dit door ombuigingen bij zogenaamde ‘bijzondere 
beheerafspraken‘, slim en efficiënt werken, innovaties, schaalvergroting en 
aanbestedingsvoordelen. Zo kunnen we het benodigde gemiddelde onderhoudsbudget 
terug brengen naar € 11.500.000 per jaar (op basis van het vastgestelde areaal van 
2019). Volgens dit nieuwe ingroeimodel is daarmee het budget in 2028 op het benodigde 
niveau.  De ontwikkelingen monitoren we doorlopend en evalueren we jaarlijks. Daarmee 
kunnen we op tijd rekening houden met ontwikkelingen en daarop bijsturen.

De disciplines afval, begraafplaatsen en riolering hebben aparte financiële stromen. Voor 
afval en riolering worden de kosten bepaald op basis van kostendekkendheid en de te 
behalen beleidsdoelen. Voor begraafplaatsrechten is een volledige kostendekkendheid 
niet reëel. 

Op grond van het actuele Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten 
investeringen in het openbaar gebied geactiveerd worden (lees: zichtbaar zijn op de 
balans). Dit staat haaks op ons uitgangspunt van zuiver begroten. Investeringen in het 
openbaar gebied zijn niet verhandelbaar en vormen dus geen vermogen van de 
gemeente. In overeenstemming met het BBV gaan we met de investeringen in het 
openbaar gebied als volgt om: de investering wordt geactiveerd en afgeschreven over de 
periode van de verwachte levensduur. Tegelijkertijd wordt een reserve gevormd van 
gelijke omvang, waarmee gedurende de levensduur de afschrijvingslasten worden 
gedekt. Hierdoor schuiven we de lasten niet door naar de toekomst. Zo voorkomen we 
ook dat op termijn een belangrijk deel van het budget opgaat aan rentelasten.
Wegen, verkeer & vervoer

Kapitaalgoed Areaal
Eenhei
d

Wegen 1215 km

Straatmeubilair
15.00
0

stuks

Verkeersmeubila
ir

8.600 stuks

In totaal heeft de gemeente Schagen meer dan 1200 km weg in beheer en onderhoud, 
hiervan is ca. 570 km aan wegen buiten de bebouwde kom en ca. 644 km binnen de 
bebouwde kom gelegen.
Openbare verlichting, nutsvoorzieningen & afvalinzameling
Kapitaalgoed Areaal Eenheid
Openbare 
verlichting

12.70
0

stuks

Electrische 
installaties

60 stuks

Afvalinzameling
20.80
0

huishouden
s

Openbare verlichting
Goede openbare verlichting geeft sfeer, een gevoel van sociale veiligheid en vergroot de 
verkeersveiligheid. Het is daarom van belang dat wij de openbare verlichting goed op 
orde hebben. De meeste lichtmasten staan binnen de bebouwde kom. Ze worden gevoed 
via ongeveer 200 km kabel en 175 stuks voedingspunten. Alle lichtmasten in beheer van 
gemeente Schagen zijn voorzien van LED. Kabels, verdeelkasten en schades vergen 
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echter nog wel de nodige aandacht. Het onderhoudscontract van de openbare verlichting 
is bij een aannemer neergelegd. Hierbij is een hoger serviceniveau overeengekomen. Er 
is sprake van een 24/7 storingsdienst. De afhandeling van Fixi meldingen gebeurt direct 
door de aannemer, zonder tussenkomst van de gemeente.

Laadpalen
Sinds oktober 2016 zijn wij aangesloten bij MRA Elektrisch. Inwoners die niet op eigen 
terrein kunnen parkeren, kunnen een laadpaal bij de gemeente aanvragen. MRA 
Elektrisch regelt vervolgens de aanleg en exploitatie van deze openbare laadpalen door 
een exploitant. Hiermee stellen wij iedereen die dat wil en kan in staat om elektrisch te 
rijden. De elektrische energie is 100% groen. 
Het aantal voertuigen met geheel of gedeeltelijke elektrische aandrijving neemt toe. Er 
komen meer en ook beter betaalbare volledig elektrische auto’s op de markt. In 2021 was 
1 op de 5 verkochte auto’s een elektrische auto. Dit jaar hebben we kunnen constateren 
dat er een toenemende behoefte is voor openbare laadvoorzieningen. De verwachting is 
dat de trend van een toenemend aandeel elektrische auto's zich blijft voortzetten. Begin 
2023 loopt het contract met MRA-e af.

Energie
Ook in 2021 betrokken wij energie, elektriciteit en gas, van HVC Aandeelhoudersenergie 
via een inbestedingsconstructie. Voor onze rioolgemalen, elektriciteitskasten, openbare 
verlichting, verkeersregelinstallatie, gemeentelijke gebouwen, etc.  Het betreft 100% 
groene energie. Wij hebben met HVC een betrouwbare partner met de juiste focus op 
verduurzaming gevonden.

Afvalinzameling
Binnen de gemeente zijn er feitelijk 3 afvalstromen te onderscheiden namelijk;

1. Bedrijfsmatig afval (inzameling door private afvalbedrijven);
2. Huishoudelijk afval (inzameling in opdracht van gemeente via HVC);
3. Zwerfafval (inzameling door buitendienst gemeente Schagen).

De gemeentelijke onderhoudsdienst en Pro-groen zamelen het zwerfafval in. Zoals bij 
afvalbakken op straat, strand, recreatie- en winkelgebieden. Ook de grote afvalboeien op 
de strandopgangen aan de kust horen hierbij.

Het huishoudelijk afval wordt door HVC ingezameld. HVC is overeenkomstig de huidige 
dienstverleningsovereenkomst verantwoordelijk voor het gehele pakket van 
afvalinzameling.
Dit omvat het onderhoud en beheer van alle inzamelmiddelen, afvalverwerking en 
vermarkting. Hierbij is meer focus gekomen op hergebruik en de circulaire economie. 
Afval is inmiddels geen afval meer, maar waardevolle grondstof. Een groeiend aantal 
dorpen en woonwijken krijgen de nieuwe vorm van afvalinzameling. Deze afvalinzameling 
gaat uit van 3 afvalcontainers aan huis namelijk: (oranje) plastics-container, (groene) gft/
e-container en (blauwe) papiercontainer. Het (grijze) restafval wordt daarentegen 'op 
afstand geplaatst' (ontmoedigd) via ondergrondse restafvalcontainers in de wijk.

Meer huishoudelijk afval door corona
Sinds het uitbreken van COVID-19 wordt er meer thuis gewerkt en daardoor meer 
huishoudelijk afval gegenereerd. Dit werd versterkt doordat veel bedrijfsmatig afval in 
het huishoudelijk afval vloeide. Detailhandel-winkels en restaurants bezorgden massaal 
hun producten en maaltijden aan huis. Hierdoor ontstond nog extra veel 
(verpakkings)afval, zodat het huishoudelijk afval in omvang fors toenam. Maar naast deze 
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incidentele toename van afval, is er ook sprake van een structurele toename van afval. In 
het 'nieuwe normaal' van meer thuiswerken en meer pakket- en maaltijdbezorging aan 
huis, wordt per saldo meer afval gegenereerd dan vóór het uitbreken van Covid-19.

Ontwikkeling afvalstoffenbelasting (Rijk)
In 2021 is door de Rijksoverheid op elke 1.000 kg restafval € 33,15 afvalstoffenbelasting 
geheven. In 2020 was dit € 32,63 per 1.000 kg restafval. Daarmee steeg de 
afvalstoffenbelasting in 2021 met 1,6%. Een hogere afvalstoffenbelasting van het Rijk 
zorgt voor een hogere gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Ontwikkeling grondstoffenmarkt
De afzet van de waardevolle grondstoffen zoals: oud papier, glas, textiel en metalen 
hebben (mits met goede kwaliteit aangeboden) een kostenverlagend effect op de 
afvalstoffenheffing. De grondstoffenmarkt staat sinds 2017 echter onder druk. Dit omdat 
steeds meer overheden, gemeenten en bedrijven hun afval scheiden (in plaats van 
verbranden) en aanbieden als grondstof. De keerzijde van het succes. Hierdoor staan de 
afzetprijzen onder druk en wordt aan de poort strenger gecontroleerd op de aangeboden 
kwaliteit. Ook China importeert al geruime tijd substantieel minder grondstoffen en afval 
uit Europa. Afkeur(kosten) en lagere afzetprijzen zijn daarmee van toepassing. In 2021 
zijn de afzetprijzen van papier en textiel zodoende beneden verwachting gebleken. Deze 
autonome (inter)nationale ontwikkelingen leiden tot een hogere gemeentelijke 
afvalstoffenheffing.

Ontwikkeling afvalstoffenheffing
De kosten van de inzameling van huishoudelijk- en zwerfafval en overige straatreiniging 
(zoals veegmachine) worden jaarlijks verrekend in de afvalstoffenheffing. 
Verhoudingsgewijs wordt de afvalstoffenheffing voor 75% bepaald door het DVO-tarief 
van HVC en voor 25% door eigen toerekenbare kosten voor afvalinzameling en 
verwerking (zie paragraaf lokale heffingen).
Groen, speelvoorzieningen & sportvelden

Kapitaalgoed Areaal
Eenhei
d

Bomen
 35.40
0

stuks

Openbaar groen  4,5 milj.m2
Speelvoorzieninge
n

 900 stuks

Begraafplaatsen 10 stuks

Groen
Openbaar groen draagt bij aan ons welzijn. We voelen ons prettiger in een groene 
omgeving. Groen is een belangrijk middel voor klimaatadaptatie. Omdat groen water 
langer vasthoudt, raakt het riool niet overbelast bij stortbuien. De koelende werking van 
bomen, struiken en planten door verdamping via bladeren, schaduwwerking en het 
absorberen van warmte is zeer waardevol.

We houden het groen op het niveau dat is vastgelegd in het Integraal beleidsplan 
Openbaar Gebied en dat passend is voor de omgeving. Hiervoor renoveren we ieder jaar 
een aantal groenvakken. Bestaande bomen controleren we in verband met de wettelijke 
zorgplicht periodiek op veiligheid en eventuele gebreken. De resultante van deze 
inspecties geeft inzicht in de benodigde uit te voeren maatregelen om de bomen op de 
gewenste (veiligheids-) normen in stand te houden.
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Ons bomenbeleid geeft richting aan hoe we met bomen binnen de gemeente omgaan en 
wat we belangrijk vinden. Daarnaast zorgt het bomenbeleid voor deregulering en 
vermindering van de administratieve lasten. Daarmee profiteert zowel de inwoner als de 
organisatie van deze verminderde administratieve werkzaamheden.

Schagen vindt groen belangrijk en laat dit zien door bomen te planten. Binnen het 
programma ‘’Schagen groeit door’’ wordt met projecten inhoud gegeven aan de ambitie 
om bomen te planten.  Met een groenimpuls stimuleert het programma doelen op het 
gebied van economie, leefbaarheid, landschap, duurzaamheid en ecologie.

Speelvoorzieningen en sportvelden
Speel- en sportvoorzieningen vergroten de leefbaarheid binnen de gemeente Schagen. 
Ze hebben een directe positieve invloed op het geluk en de gezondheid van onze 
inwoners. De speeltoestellen controleren we jaarlijks 4 keer op veiligheid, in verband met 
de wettelijke aansprakelijkheid voor de gemeente.
Er zijn ongeveer 27 sportclubs/verenigingen binnen gemeente Schagen die gebruik 
maken van diverse sportvelden (gras, kunstgras, kunststof en asfalt). Dit zijn clubs 
gericht op de sporten voetbal, handbal, atletiek, rugby, schaatsen, honkbal en hockey.

Water & kust

Kapitaalgoed Areaal
Eenhei
d

Oppervlaktewater 80 hectare
Civiele 
kunstwerken

700 stuks

Strand 15 km
Riolering 446 km

Oppervlaktewater en riolering
De gemeente heeft de zorg voor oppervlakte-, grond-, hemel- en afvalwater. Het actuele 
rioleringsplan speelt in op de toekomstige Omgevingswet. Het rioleringsplan is afgestemd 
en tot stand gekomen met onze partners in de (afval)waterketen: de gemeenten Hollands 
Kroon, Den Helder, Texel en het hoogheemraadschap. De (ontwikkeling van de) 
rioolheffing is op dit rioleringsplan gebaseerd.  

Kunstwerken
Met kunstwerken bedoelen we de civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, duikers, 
kade- en keermuren. Ook ‘harde’ oeverbeschermingen en oeverconstructies rekenen we 
tot dit areaal. Die hebben een totale lengte van 35 kilometer.

Baggeren
Gemeente Schagen stemt haar baggerprogramma af met dat van het 
hoogheemraadschap. Op deze wijze blijven de waterlopen op efficiënte wijze voldoen aan 
de Keur.

Strand
Sinds de overdracht in 2017 zorgen we voor het beheer  van alle strandopgangen en 
aangrenzende wegen. Vrijwel alle strandslagen hebben slagbomen en 24/7 bewakings- en 
conciërgedienst. Vergunningverlening en handhaving behoren tevens tot de taken van de 
gemeente.
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Havens
We kennen twee havens, namelijk een industriehaven en een recreatiehaven.

De industriehaven is een kleinschalige gemengde binnenhaven. Hier bestaat de haven-
gerelateerde kernactiviteit uit grondstoffenoverslag door binnenvaartschepen. De 
periodieke baggerwerkzaamheden van de industriehaven zijn in ons baggerprogramma 
opgenomen. De huidige kwaliteit van deze industriehaven is conform ons 
beleidsuitgangspunt sober en doelmatig.

De recreatiehaven Schagen is in eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de 
Stichting recreatiehaven. De stichting verzorgt de gehele exploitatie van de haven 
(verhuur en administratie vaste ligplaatsen en passantenplaatsen, aanstelling 
havenmeesters, netjes op orde houden haven, promotie etc. De stichting stelt jaarlijks 
een jaarverslag op. De recreatiehaven is de laatste jaren aanzienlijk opgeknapt (oude 
boten zijn door handhaving verwijderd) en is er geïnvesteerd in het onderhoud en het 
uiterlijk van de recreatiehaven. Er is sprake van een kwalitatief hoog onderhoudsniveau. 
Hierdoor is het een visitekaartje voor de gemeente Schagen en heeft het een grote 
aantrekkingskracht op toerisme.
Gebouwen
Jaarlijks actualiseren we de meerjarenonderhoudsplanning (mjop) voor de gemeentelijke 
gebouwen, ca 60 in getal. In het mjop prognosticeren we het planmatig onderhoud. We 
bepalen aan de hand van eigen onderzoek en/of gebruikerssignalen, of er geschoven 
moet worden in gepland onderhoud bij gebouwen. Grotere onderhoudswerken worden zo 
nauwkeurig mogelijk in de tijd gezet. Wij onderhouden gebouwen op het niveau van 
conditie 3: (‘redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouw- 
en installatie delen niet in gevaar’). Actualiseren houdt ook in dat nieuwe inzichten 
worden verwerkt in het mjop.

Het college gaf in 2018 aan dat de ambitie op het punt van verduurzaming eigen 
vastgoed hoger ligt dan de verplichte 5-jaar terugverdientijd. Het gemeentebestuur 
besloot om alle maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 15 jaar of minder. 
Vanwege dit besluit kwam de plaatsing van zonnepanelen op de lijst van uit te voeren 
maatregelen. We hebben daarmee een start gemaakt in 2019 met 530 panelen, in 2020 
500 en in 2021 zijn nog eens ruim 350 zonnepanelen geplaatst. In 2022 ronden we dit af. 
Behalve dat we daken voorzien van zonnepanelen, verduurzamen we gebouwgebonden 
installaties en vervangen traditionele verlichting door led. Zo veel als mogelijk kiezen we 
daarbij voor het natuurlijke moment volgens het mjop.
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 Paragraaf bedrijfsvoering
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Organisatie
Het college heeft in april 2021 aangegeven dat zij met de organisatie een andere koers 
wil inslaan, dat zij beter wil sturen op signalen vanuit onze samenleving en de prioriteit 
wil draaien van een intern gerichte koers naar een meer extern gerichte koers. 
Het streven was om geen ‘wij – zij’ scheidslijn meer te hanteren, tussen college en 
organisatie, maar om sámen op te trekken. Tevens werd geconstateerd dat de kwaliteit 
van de externe en interne dienstverlening onder de maat was en dat veel processen 
inefficiënt waren opgezet. Dit heeft geleid tot het stopzetten van de samenwerking met 
de toenmalig gemeentesecretaris; een heftig maar noodzakelijk besluit om de relatie 
tussen het college en de ambtelijke organisatie te doen herstellen. 

Halverwege het jaar werd er een nieuwe a.i. gemeentesecretaris aangesteld die de 
conclusies van het college onderstreepte en na een grondige organisatieanalyse een 
duidelijke boodschap had:  het gaat niet goed met de gemeente Schagen en wij hebben 
werk te verrichten. Het was een pittige boodschap, maar één die door veel van onze 
collega’s werd herkend en erkend. Er werden hierbij twaalf pijnpunten en 5 
oplossingsrichtingen geconstateerd, welke in fysieke bijeenkomsten aan alle werknemers 
zijn toegelicht door directie en college en aan de raad op 20 september. Het analyseren 
van de organisatie en het stopzetten van de ontwrichting waren de eerste stappen in het 
herstelproces. Er ontstond ruimte voor de dialoog, ruimte om vragen te stellen of zorgen 
te uiten. Een belangrijke stap in het herstellen van onze interne relaties. Tevens is er een 
onderzoek gestart naar formatie & kosten, een benchmark uitgevoerd door de firma 
Berenschot. Met behulp van dit onderzoek wordt inzicht en overzicht gecreëerd voor de 
randvoorwaarden, die nodig zijn voor het herstel van de organisatie. 

Ondanks de harde conclusies, is er ook ruimte om trots te zijn op het werk wat we 
hebben geleverd. In de vergadering van 9 november heeft de gemeenteraad met 
algemene stemmen de begroting van 2022 aangenomen. Alle fracties spraken 
eensgezind hun waardering uit voor de gemeentelijke organisatie, want, ‘ondanks de 
moeilijke omstandigheden en het vele thuiswerken heeft de organisatie met grote inzet 
en betrokkenheid veel tot stand gebracht’. Iets waar het college met trots op terug kijkt.
Natuurlijk blijft het onze ambitie dat  iedere burger en collega zich welkom, 
gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld voelt. Hier zullen we blijvend aan werken. Ook 
zal de strategische personeelsplanning en het sturen op kwaliteit in de toekomst weer 
prioriteit krijgen. In 2021 heeft de focus echter gelegen op het herstel van organisatie, 
het bouwen aan de basis en het stoppen van de verwaarlozing, waarna we weer als 
gezonde gemeente voorwaarts kunnen gaan. 

In 2022 zullen we het herstelplan verder vorm gaan geven en de juiste interventies 
inzetten voor een duurzaam herstel. Dit gaan we doen door te investeren in collectief 
leiderschap en het verhogen van het strategisch vermogen, in de organisatie waardoor 
de dienstverlening zal verbeteren.
Belangrijke uitdagingen daarbij vinden we niet alleen intern maar ook extern, zoals: de 
veranderende arbeidsrelaties (flexibel & tijdelijk), steeds hogere pensioenleeftijd, 
technologische ontwikkelingen en personeelsschaarste. Het is daarom van belang dat wij 
de positionering van ons werkgeversmerk verder gaan vormgeven: waar staan wij voor 
als Gemeente Schagen? Hoe waarborgen we goed werkgeverschap, hoe werven en 
behouden we ons personeel? Hoe richten wij onze dienstverleningsprocessen zo efficiënt 
mogelijk in en leveren we daarmee de gewenste kwaliteit? Deze vraagstukken zullen 
aankomend jaar centraal staan. Daarnaast zullen we verder werken aan het toepasbaar 
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maken van de Omgevingswet. De nieuwe functieprofielen zijn ontworpen en kunnen na 
waardering worden geïmplementeerd. 

Formatie en bezetting, In-, door en uitstroom
Het aantrekken van goed opgeleid personeel voor de gemeentelijke taken en 
specialistische functies is in 2021 moeilijk gebleken. Inmiddels is het HR team uitgebreid 
met een recruiter en wordt er gerichter geworven. En met succes; een flink aantal 
vacatures die eerder lastig te vervullen waren, zijn inmiddels succesvol afgerond en 
maandelijks start er een aantal nieuwe medewerkers. In totaal zijn er 46 nieuwe 
medewerkers ingestroomd, 60 medewerkers uitgestroomd en 8 medewerkers intern 
doorgestroomd.
Het aantrekken van nieuwe medewerkers blijft een belangrijk speerpunt van de 
organisatie, er lopen inmiddels diverse creatieve projecten om de werving vorm te geven. 
Het werkgeversmerk wordt ook geactualiseerd, zodat we goed in beeld blijven en komen 
als aantrekkelijke werkgever.
Bijzondere aandacht in de strategische personeelsplanning heeft de uitstroom in de 
komende jaren door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van medewerkers 
en de vervanging van deze medewerkers, zonder dat de kennis voor de organisatie 
verloren gaat (aantal medewerkers die 59+ zijn = 73).

Ziekteverzuim → naar 4%
In 2021 heeft de tweede en derde golf in de coronapandemie grote invloed gehad op het 
ziekteverzuim. Hoewel medewerkers met milde klachten thuis door konden werken, 
waren er toch ook flink wat medewerkers die dermate last hadden van het virus dat zij 
hierdoor enkele dagen niet konden werken. Ondanks deze invloed is het 
verzuimpercentage 2021 5,67% tegenover 4,36% in 2020.
In 2021 is ook veel aandacht geweest voor het feit dat medewerkers veelal hun 
werkzaamheden vanuit huis moesten doen. Door aan de ene kant de goede middelen 
beschikbaar te stellen zodat men thuis goed en verantwoord kon werken en aan de 
andere kant de aandacht van de leidinggevenden voor het welbevinden van de 
medewerkers in deze situatie.
Onze organisatie is in beweging en dat geeft bij sommige medewerkers een onrustig 
gevoel, de leidinggevenden van de organisatie zijn hier alert op en verwijzen 
medewerkers waar nodig door voor extra hulp en ondersteuning.

P&O → arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

De VNG en de vakbonden hebben het principeakkoord aan hun achterban voorgelegd en 
op 27 januari 2022 is het bekrachtigd door de VNG, daarmee wordt de CAO gemeente 
2021-2022 definitief.
In deze CAO is een thuiswerkvergoeding vastgesteld, het verlof tussen de verschillende 
gemeenten geharmoniseerd, een mogelijkheid tot verlofsparen gerealiseerd en krijgen de 
medewerkers € 900 ter compensatie voor het thuiswerken (bij sommigen nog aangevuld 
met € 300 als er nog geen andere thuiswerkvergoedingen waren uitgekeerd). 
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Personeelsbudget

De taakstellende bezuinigingen zijn opgenomen in het personeelsbudget, terwijl aan de 
andere kant het budget is uitgebreid om de taken beter te kunnen vervullen. Kernvraag 
voor de organisatie blijft of we processen en kerntaken op de meest efficiënte wijze 
hebben georganiseerd, zodat het personeelsbudget optimaal benut wordt.
In 2021 is gestart met een benchmark van de formatie en bezetting en de conclusies 
zullen verwerkt worden in 2022.

Overzicht inhuurbudget als percentage van de werkelijke loonsom

omschrijving  2020  2021

   

inhuurbudget 3.423.541,00 6.214.608,00

   

werkelijke loonsom  
27.617.808,0

0  
28.380.035,0

0

   

inhuur als % van loonsom  12,4%  21,9%

Reeds halverwege 2021 is gesignaleerd dat de prognose inhuurkosten voor 2021 flink 
hoger zouden uitvallen dan het jaar daarvoor.
Doordat sommige functies lastig in te vullen waren, is er op structurele functies 
ingehuurd om voldoende capaciteit te hebben.
In het leidinggevend kader is er sprake geweest van uitval, waardoor de organisatie ook 
genoodzaakt was op diverse leidinggevende posities in te huren.
In het algemeen signaleerden we dat er soms te gemakkelijk werd uitgeweken naar 
inhuur, zonder eerst andere opties goed te doorlopen of onderzoeken.

Hierna is vanuit HR actie ondernomen om de inhuur terug te dringen, door sterker in te 
zetten op W&S procedures en het HR team te gaan versterken met een recruiter.
De recruiter is gestart in november waardoor de capaciteit op W&S is verdubbeld.
Richtlijn is geworden dat men in principe geen inhuur plaatst op reguliere functies en de 
zittende inhuur gaat vervangen voor eigen medewerkers.
In 2022 wordt het beleidskader nog verder aangescherpt met daarnaast 
resultaatafspraken over het inhuurpercentage.

P&O → opleiding en ontwikkeling
In 2021 zijn er minder opleidingen gevolgd door medewerkers dan regulier. Dit komt door 
de coronapandemie en bijbehorende maatregelen. Verschillende opleidingen gingen niet 
door of medewerkers wilden de aangeboden digitale versie als alternatief liever niet 
volgen. 
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Het opleidingsbudget is voor 2/3 benut, het resterende budget wordt toegevoegd aan de 
reserve voor opleidingen. 
Voor 2022 zijn er al weer volop medewerkers aangemeld voor opleidingen en trainingen 
en kunnen interne trainingen ook weer doorgaan. Het actief aanbieden en stimuleren van 
de ontwikkeling van onze medewerkers maakt deel uit van het werkgeversmerk en 
doorontwikkeling van de organisatie in het algemeen. 

Juridische zaken 
De directie heeft in 2021 een visie vastgesteld waarin de uitgangspunten van juridisch 
control zijn geformuleerd. Eind 2021 is een intern onderzoek uitgevoerd naar de 
juridische capaciteit en kwaliteit in de organisatie. De uitkomsten van dit onderzoek 
hebben tot doel de juridische organisatie beter te organiseren. Met de uitkomsten van de 
benchmark Berenschot zal ook gekeken worden of de huidige capaciteit voldoende is 
voor een gemeente van deze omvang.

Financiën  
Rechtmatigheidsverantwoording
Doordat de parlementaire goedkeuring is vertraagd, is de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording met een jaar uitgesteld naar 2022.  Met ingang van 
boekjaar 2022, moet het college zelf, in plaats van de accountant, in de jaarrekening 
verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. Hiervoor zijn een aantal noodzakelijke 
voorbereidingen getroffen. In maart 2021 is het implementatieplan door de raad 
vastgesteld, waarin in hoofdlijnen aangegeven is hoe we de wetswijziging willen invoeren 
en hoe we gaan verantwoorden. Een aantal verordeningen en beleidsregels moeten 
worden aangepast, om de wetswijziging in de lokale regelgeving te verankeren. Vanaf de 
Jaarstukken 2022 zal de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen worden en is de 
toelichting hierop te vinden in deze paragraaf bedrijfsvoering. 

Inkoop 
Het afgelopen jaar is er specifieke aandacht geweest voor duurzaam inkopen en inhuur 
personeel. Uit de Spend is, voor wat betreft inhuur, gebleken dat er situaties zijn waarbij 
de inhuur langer voortduurt dan op basis van het contract of aanbestedingsregels is 
toegestaan. Dit heeft er toe geleid dat door de directie de afspraken zijn aangescherpt 
over wanneer er ingehuurd kan worden.

Bij het bepalen van de inkoopstrategie kijken we naar de mogelijkheden die er zijn om 
aanbieders te bewegen richting duurzaamheid. Aanbieders blijken daar zelf ook mee 
bezig te zijn. Voor aannemers is het bijvoorbeeld al heel gewoon om op de hoogste trede 
van de CO2 reductie prestatieladder te opereren. Was dit eerst nog iets waar aannemers 
zich op konden onderscheiden, tegenwoordig nemen wij dit, wanneer dat relevant is voor 
de opdracht, als eis op in de aanbestedingsstukken.

In 2021 is, na een uitgebreide marktconsultatie en aanbestedingsprocedure, gekozen 
voor een nieuw systeem voor contractmanagement en een nieuw systeem voor 
aanbesteden. Beide systemen zijn geïmplementeerd en inmiddels zijn er de eerste, veel 
belovende, ervaringen mee opgedaan. 

Genoemde marktconsultatie is een voorbeeld van een aanbesteding waarbij gebruik is 
gemaakt van de expertise van marktpartijen. 
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Communicatie 
Arbeidsmarktcommunicatie
We zijn begonnen om gemeente Schagen als werkgever opnieuw te positioneren in de 
arbeidsmarkt. Dit doen we om op te vallen in deze krappe arbeidsmarkt. Zo maken we 
van gemeente Schagen een aantrekkelijke werkgever voor werkzoekenden. De uitvoering 
van deze positionering volgt in 2022. 

Verder is er een samenwerking met LinkedIn gestart, waardoor we dit platform 
effectiever kunnen gebruik om gemeente Schagen als werkgever in beeld te brengen en 
vacatures actief te promoten. Naast LinkedIn zijn we actief met campagnes op andere 
sociale media om nieuwe medewerkers te kunnen werven. Wij krijgen nu al positieve 
feedback van kandidaten op deze wervingscampagne.  Ook zijn de vacatureteksten 
aangepast om succesvoller kandidaten te vinden en te binden. 

Nieuwe gemeentelijke website
In december is de nieuwe gemeentelijke website online gegaan. Deze is voor iedereen 
digitaal toegankelijk en vraag gestuurd voor onze inwoners en ondernemers. Zo kunnen 
de bezoekers nog makkelijker online zaken regelen en informatie vinden.

AO/IB 
Om professionalisering van control waar te maken, is een verdere versterking van de 
interne beheersing nodig. De ontwikkelingen op dit vlak (versterking kwaliteit interne 
controle) zijn benoemd in het raadsbesluit van 9 november 2021 -begroting 2022-, zodat 
we het niveau bereiken dat nodig is om op basis van een deskundige en onafhankelijke 
Interne Controle de verklaring en verantwoording af te kunnen geven.

I&A 
Digitale overheidsagenda
We hebben uitvoering gegeven aan het overheidsprogramma ‘NL DIGIbeter’. Onder dit 
programma werken we samen aan innovatie en toegankelijkheid van de gemeentelijke 
digitale dienstverlening. 

Informatiebeveiliging 
Er is uitvoering gegeven aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Er zijn 
nieuwe technische beveiligingsmaatregelen getroffen. We hebben het incident-
management verder vorm gegeven om snel en accuraat te kunnen handelen bij 
beveiligingsincidenten. 

Bescherming privacy
Het privacy-beheer is geprofessionaliseerd. Alle zaken rondom privacy zijn in een nieuwe 
tool ondergebracht. Hierin zijn onder andere het register van verwerkingen, DPIA’s en 
risicoanalyses opgenomen. 

Innovatie
In het Research Data Centrum hebben we samen met het CBS enkele gemeentelijke 
vraagstukken onderzocht, waaronder seizoen patronen van buitenlandse werknemers, 
drukte op de woningmarkt, armoederegelingen, duurzame uitstroom uit de bijstand en 
verhuisbewegingen.
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De website van de gemeente Schagen is vernieuwd. De site voldoet aan de digitale 
toegankelijkheidseisen op C-niveau. De toegankelijkheid wordt nog verder verbeterd.

Het bestuurlijk informatie- en vergadersysteem ‘Besluitstraat’ is in gebruik genomen en 
er is een nieuw raadsportaal ingericht. Door veranderingen in de organisatie en nieuwe 
inzichten wordt het proces momenteel opnieuw onder de loep genomen.

Zaakgericht werken
We hebben het zaaksysteem van de gemeente uitgebreid met nieuwe processen en 
functionaliteiten, koppelingen naar andere applicaties en met het rol-gebaseerd kunnen 
autoriseren van medewerkers. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Het landelijke digitaal stelsel voor de Omgevingswet kampt nog met problemen. De 
invoering van de wet is weer met een periode uitgesteld. Schagen heeft in 2021 een 
koppeling onderzocht naar het zaaksysteem van de gemeente en gaat daar in 2022 mee 
verder. 

Informatie- en archiefbeheer
We hebben gewerkt aan het fundament van ons informatiebeheer. Het college heeft een 
nieuw besluit informatiebeheer vastgesteld en een instellingsbesluit Strategisch 
Informatieoverleg. De beleids- en milieuarchieven van de voormalige fusiegemeenten 
Schagen, Harenkarspel en Zijpe zijn overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar.

Innovatieve & schaalbare ICT-omgeving
We hebben alle computersystemen van de gemeente in het datacenter vervangen door 
nieuwe systemen. Daarnaast maken we steeds vaker gebruik van saas-diensten in de 
cloud. 

Samenvattend
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan snel en op het terrein van I&A is 
in 2021 veel gebeurd. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het applicatielandschap van 
de gemeente. Er zijn nieuwe systemen geïnstalleerd en beveiligingsmaatregelen 
getroffen tegen cyberaanvallen. Landelijke ontwikkelingen zijn daarbij van invloed op I&A-
projecten. 

Huisvesting
Jaarlijks actualiseren we de meerjarenonderhoudsplanning (mjop) voor de gemeentelijke 
gebouwen, ca. 60 in getal. In het mjop prognosticeren we het planmatig onderhoud. We 
bepalen aan de hand van eigen onderzoek en/of gebruikerssignalen, of er geschoven 
moet worden in gepland onderhoud bij gebouwen. Grotere onderhoudswerken worden zo 
nauwkeurig mogelijk in de tijd gezet. Wij onderhouden gebouwen op het niveau van 
conditie 3: (‘redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouw- 
en installatie delen niet in gevaar’). Actualiseren houdt ook in dat nieuwe inzichten 
worden verwerkt in het mjop.

131



Het college gaf in 2018 aan dat de ambitie op het punt van verduurzaming eigen 
vastgoed hoger ligt dan de verplichte 5-jaar terugverdientijd. Het gemeentebestuur 
besloot om alle maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 15 jaar of minder. 
Vanwege dit besluit kwam de plaatsing van zonnepanelen op de lijst van uit te voeren 
maatregelen. We hebben daarmee een start gemaakt in 2019 met 530 panelen, in 2020 
500 en in 2021 zijn nog eens ruim 350 zonnepanelen geplaatst. In 2022 ronden we dit af. 
Behalve dat we daken voorzien van zonnepanelen verduurzamen we gebouw gebonden 
installaties en vervangen traditionele verlichting door led. Zo veel als mogelijk kiezen we 
daarbij voor het natuurlijke moment volgens het mjop.

Art 213a onderzoek
De raad heeft bij de begroting in 2021 een 213a onderzoek benoemd naar inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, waarbij zorginkoop buiten de scope van het onderzoek valt, omdat 
dat regionaal gedaan wordt. Na het zomerreces 2021 werd duidelijk dat de nog korte 
resterende doorlooptijd een knelpunt vormde. In 2022 heeft het college aan de 
auditcommissie het voorstel voorgelegd om het 213a onderzoek naar inkoop uit te stellen 
naar 2023, om zo een kwalitatief goed onderzoek uit te kunnen voeren. Het 
collegevoorstel is 10 februari jl. besproken in de auditcommissie en deze onderschrijven 
het besluit van het college.
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 Paragraaf verbonden partijenAlgemeen
Algemeen
In dit jaarverslag hebben wij bij de domeinen vermeld die activiteiten van de 
verschillende verbonden partijen. Activiteiten die bijdragen aan de door de raad 
vastgestelde beleidsdoelen. Ook in deze jaarrekening hebben we bij de verschillende 
verbonden partijen een verwijzing opgenomen naar de betreffende doelstelling(en) zoals 
opgenomen bij de domeinen.

Visie op verbonden partijen
Wij hebben geen visiedocument vastgesteld op basis waarvan we een afweging maken of 
we wel of juist geen gebruik willen maken van een verbonden partij voor het realiseren 
van beleid en welke soort type rechtspersoon (privaat- of publiekrechtelijk) wordt 
gebruikt en voor welk doel. In de praktijk onderzoeken we dit per situatie en leggen dit  
indien nodig aan de raad ter besluitvorming voor.

per 31-12-2021 namen wij deel in de volgende verbonden partijen:
Nr
.

Naam Juridische vorm

1 Gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland Gemeenschappelijke regeling
2 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling
3 GGD Hollands Noorden Gemeenschappelijke regeling
4 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling
5 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling
6 Archeologie West-Friesland Gemeenschappelijke regeling
7 NV Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap
8 Alliander Naamloze Vennootschap
9 Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) Naamloze Vennootschap
10 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Naamloze Vennootschap
11 Surplus Stichting
12 Mobipunten Besloten vennootschap
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Gemeenschappelijke regelingen

Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Openbaar 
belang (doel)

De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening en Participatiewet.

Vestigingsplaat
s

Schagen

Deelnemers Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 
Noord-Holland artikel 6 is de samenstelling van het algemeen bestuur 
geregeld. Per 25.000 inwoners mag een gemeente 1 lid benoemen. 
Schagen heeft 2 leden op een totaal van 7 leden. Vertegenwoordiging 
in het AB door wethouder S.J.A. van der Veek.

Raadsrapporteu
rs

M. Sanders en L. Dignum

Financieel 
belang

Bijdrage 
2021

Resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

5.414 50 50 0 0
Bedragen x € 1.000

Risico's De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met een werkconvenant Dit houdt in dat 
deelnemende gemeenten gesubsidieerde arbeid ondersteunen door het gunnen van een 
bepaalde hoeveelheid werk en omzet aan Probedrijven NV. Dit convenant is in 2017 door de 
gemeenten voor onbepaalde tijd bekrachtigd.

Verder hebben de gemeenten besloten de regeling Beschut werken en Duurzaam aan het werk 
via de GR door Probedrijven N V te laten uitvoeren. Daardoor wordt de uitstroom van de Wsw 
door natuurlijk verloop deels gecompenseerd door nieuwe instroom. Dat heeft zowel positieve 
gevolgen voor het aantal sociale arbeidsplaatsen in de regio, als voor de exploitatie en 
uitvoering, omdat voor een deel schaalvoordelen kunnen worden behouden

In februari 2021 is er een onderhandelingsakkoord voor de nieuwe cao Aan de slag. Vanaf 1-7-
2021 wordt er voor de werknemers van de Cao Aan de Slag pensioen opgebouwd. Om de 
werknemers tegemoet te komen in de achteruitgang van hun netto-inkomen. Heeft het 
Algemeen Bestuur van de GRGA besloten het eerste jaar de helft van de 
werknemerspensioenpremie te betalen.
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Een risico is dat de gerealiseerde loonkosten de subsidie overtreft.
In dat geval zijn de deelnemende gemeenten statutair verplicht het tekort aan te vullen.
De VVsw zal op basis van allocatie van middelen door het Rijk, worden gefinancierd uit de re-
integratie uitkering van het Sociaal Domein. Dat betekent dat voor de uitvoering van de 
huidige programma's, door de bezuinigingen op het integrale participatiebudget en dus de 
Wsw,
door korting op middelen door de. Rijksoverheid, minder middelen beschikbaar zijn.
Voor wat betreft de vastlegging van de loonwaardes die referen aan de wijze waarop de 
participatiebudgetten warden verantwoord wordt opgemerkt dat de percentages niet 
vastleggen, omdat deze afhankelijk zijn van derden.
Deze partijen kunnen door externe omstandigheden nog niet de volledige gegevens aan de 
GRGA/Probedrijven leveren. Daarom zijn de loonwaardepercentage grofweg geschat.

Voor ramingen willen we u verwijzen naar de begroting van de GR 2021.
In 2017 zijn afspraken tussen gemeenten in de Kop van Noord-Holland gemaakt over 
samenwerking in het kader van het sociaal domein. In dat verband is het volgende van belang.
Op 17 juli 2017 is door de gemeenten in de Kop van Noord Holland het 'Convenant 
intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie' bekrachtigd. Het convenant is het 
resultaat van meerdere jaren. beleidsontwikkeling binnen de regio en geeft weer op welke 
wijze tussen de deelnemende. gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen onderling, 
de komende jaren met de GRGA en Probedrilven willen omgaan, Het convenant bevestigt de 
opdracht aan de GRGA en Probedrijven de Wsw en Beschut Werken uit te voeren.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kop van Noord-Holland hebben in 
2021 besloten om blijvend banen met loonkostensubsidies te realiseren.
Het, gaat om maximaal 600 duurzame banen. Probedrijven voert de banen uit Deze opdracht is 
tot stand gekomen na de pilot LKS (loonkostensubsidie) die in samenwerking met gemeenten 
en Probedrijven is uitgevoerd. Het is de bedoeling om de structuur en de 
financieringsafspraken die zijn gemaakt in stand te houden en de komende vijf jaar de 
samenwerking verder vorm te geven en te monitoren.

De belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de GRGA niet 
vennootschapsbelastingplichtig is. De GRGA heeft namelijk geen onderneming als grondslag.

Verder heeft de belastingdienst beschikt dal de GRGA en Probedrijven. NV fiscaal voor de Btw 
een fiscale eenheid vormen. Voor uitvoering van deze fiscale eenheid zijn procedures tussen de 
NV, GRGA en deelnemende gemeenten afgestemd.

Met de invoering van de Wnra en de verruiming van het begrip ambtenaar in de 
ambtenarenwet 2017 worden de Vsw-ers ambtenaar. Dit ondanks de duidelijke keuze in de 
Wsw die in het verleden gemaakt is om Wsw-ers een andere rechtspostje te geven dan 
ambtenaren. De consequenties hiervan zijn dat alle Wsw-ers zich moeten houden aan 
strengere integriteitsregels die gelden voor. ambtenaren en de ambtseed moeten afleggen.
Voordeel van de GRGA is dat werknemers al een Integriteitsprotocol hebben ondertekend die 
gelijkwaardig is aan die van de ambtenaren. Belangenorganisatie Cedris is bezig met de VNG 
om tot een praktische oplossing te komen.

De GRGA heeft in het boekjaar 2021 te maken met het Coronavirus. Dit Coronavirus zal niet 
van invloed zijn op de continuïteit van de GRGA. Immers de gemeenten staan borg voor de 
salariskosten van de medewerkers in de GRGA. De maatregelen omtrent het Coronavirus 
worden gecoördineerd vanuit Probedrijven. Deze aanpak is te vinden de rapportage van 
Probedrijven.
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Zienswijze De gemeente heeft geen zienswijze gegeven m.b.t. de begroting 2021van de GRGA en dit per 
brief kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de GRGA.

Beleids- 
voornemens

Voor 2021 waren er geen aanpassingen van het bestaand beleid.

Kengetallen In de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met de volgende kengetallen (voor Schagen):
Wsw-ers in dienst bij GR en Begeleid werken realisatie in Se: 134,23 (begroot 137,8)
Beschut werken realisatie in fte: 15,75 (begroot 15,00)
Begeleid werken in Se: 12,81 (begroot 14,02)
LKS in fte 5,91 (taakstelling 12)

Doelrealisatie De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid verzorgt voor 
de gemeente de werkgeversrol en tewerkstelling van mensen die 
onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het Beschut werken 
van de Participatiewet vallen.
Op grond van de wetgeving wordt de Wsw afgebouwd en is er nieuwe 
instroom van Beschut werken. 
Ontwikkelingen en doelstelling zijn aangegeven in onderdeel 4.1.4: 
Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten 
participeren naar vermogen.

Webadres www.noorderkwartier.nl www.probedrijven.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Openbaar Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de 
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belang (doel) individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid 
van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De veiligheidsregio 
Noord- Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het 
beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we 
door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met 
andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. 
Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,  
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In artikel 9 eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio NHN is geregeld dat  het algemeen bestuur 
beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft 
de stem van de voorzitter de doorslag. In artikel 9 lid 2 is geregeld dat 
ieder lid van het algemeen bestuur een aantal stemmen heeft 
afhankelijk van het percentage dat de gemeente bijdraagt aan de 
begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M,J.P. van Kampen.

Raadsrapporteu
rs

J. Wiskerke en C.C. Wang

Financieel 
belang

De bijdrage 2021 is exclusief een restitutie van het rekeningresultaat 
2020. Voor de gemeente Schagen was dit een bedrag van € 254.860,- 
(incidenteel) Het positieve resultaat voor 2021 zal in 2022 wederom 
leiden tot een terugbetaling aan de deelnemers. Het Algemeen 
Bestuur neemt hierover nog een besluit.

Bijdrage 
2021

 resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

3.463 2.424 8.228 7.988 27.959 40.120
Bedragen x € 1.000

Risico's De veiligheidsregio geeft aan dat op basis van de risico-inventarisatie 
de benodigde weerstandscapaciteit voor 2021 uitkomt op € 1.407.500 
De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt 
op basis van de aanwezige buffer € 2.804.000 / € 1.407.500 * 100% = 
199%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de 
onderkende risico’s financieel te dragen.
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Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2021 is met de vier gemeenten in de 
Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 
raadscommissie Noordkop (RRN) van 4 juni 2020 behandeld. In de 
raadsvergadering van 23 juni 2020 heeft u besloten om de volgende 
zienswijze in te dienen:

Zienswijze 3 Begroting 2021 – Omgevingswet
In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor 
het onderdeel risicobeheersing van de brandweer betekent de 
invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van 
werken. Financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend en 
beschreven in de begroting 2021. De Veiligheidsregio wordt verzocht 
de financiële consequenties in beeld te brengen en, naast het 
voorleggen aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, ter 
goedkeuring te sturen naar de gemeenteraden.  

Besluit AB:
In 2020 zal een voorstel m.b.t. het onderdeel risicobeheersing van de 
brandweer aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. In 2022 zal 
de Omgevingswet in werking treden. De veiligheidsregio bereidt 
hierop een voorstel voor waarbij ook de financiële consequenties 
duidelijk in beeld worden gebracht. Dit voorstel doorloopt dan 
vervolgens ook de reguliere besluitvormingsprocedure met een 
zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden.

Zienswijze 4 Begroting 2021 Zorgcoördinatie mensenhandel
De Veiligheidsregio wordt verzocht om inzicht te geven op welke wijze 
de kosten voor de zorgcoördinatie mensen handel worden 
gefinancierd. Past het binnen de bestaande begrotingsruimte of wordt 
de bijdrage van de gemeenten met deze kosten verhoogd. Bij een 
aanvullende gemeentelijke bijdrage dient dit in de gemeentelijke 
begroting 2021 in de eerste tussenrapportage te worden 
meegenomen aangezien de begroting 2021 al gereed is.

Besluit AB:
Het is een begrotingswijziging voor 2020. Met dit voorstel wordt het in 
de begroting opgenomen. De bijdrage van de gemeente wordt 
hiermee verhoogd, daartegenover staat dat er extra taken zullen 
worden uitgevoerd. Wanneer hierover besloten is, zal dit worden 
meegenomen in de tussenrapportages.

Beleids- 
voornemens

De hoofddoelstelling in ons beleidsplan richt zich nog steeds op het
verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij 
incidenten. Wel hebben we in het nieuwe beleidsplan een aantal 
veranderingen beschreven die op ons afkomen, waar we ons op 
moeten
voorbereiden. Dergelijke ontwikkelingen hebben namelijk invloed op 
onze taak om risico’s te verkleinen en leed en schade te beperken. 
Daarom zetten we deze beleidsperiode een aantal nieuwe bewegingen 
in op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van 

138



de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid.
In 2021 zal de commissie Zorg en Veiligheid een aantal thema’s op het 
snijvlak van zorg en veiligheid begeleiden, zoals: Zorgcoördinatie 
mensenhandel, Mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens 
thuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte 
GGZ.
Daarnaast wil de Veiligheidsregio weer een op maat gemaakte aanpak 
voor val- en brandpreventie implementeren in het kader van Veilig 
Leven.
We kijken daarom samen met de gemeenten en lokale partners waar 
de behoeften liggen.
Verder zal in het kader van brandweer 360 in 2021 gewerkt worden 
aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, 
waarin voorkomen centraal staat en brandweerzorg gezien wordt als
meer dan voertuigen en opkomsttijden.
Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. De eventuele 
financiële consequenties zal de Veiligheidsregio in beeld brengen en 
voorleggen aan het bestuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het 
goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het 
digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

Kengetallen · Solvabiliteitsratio                        0,17
· Netto schuldquote                     0,33
· Structurele exploitatieruimte     3,75%

Toelichting kengetallen
· Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten 

exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld wordt 
verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de 
langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

· Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte 
van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd 
vermogen).

· Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en 
lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en 
toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. 
mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Duiding kengetallen
· Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager 

gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan 
deze norm.

· Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger 
gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio 
beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:

o een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een 
restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;

o een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de 
overname van roerende en onroerende goederen van 
gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.

· Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele 
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baten en lasten. De structurele exploitatieruimte is nihil, 
waardoor de ratio laag is.

DoelrealisatieIn het onderstaande schema wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de 
Veiligheidsregio in 2021 heeft gedaan.
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Webadres www.vrnhn.nl

GGD Hollands Noorden
Openbaar 
belang (doel)

Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele 
gemeenten te boven gaan, voor gezondheid van de bevolking in het 
samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden bewaakt, 
beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners 
van Noord-Holland Noord.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Uitgeest, Texel

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
Hollands Noorden is in artikel 9 de stemverhouding geregeld. Hierbij 
geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000 
inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners en zo 
voort. Op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2017 heeft 
Schagen 5 stemmen op een totaal van 74. Vertegenwoordiging in het 
AB door wethouder S.J.A. van der Veek.

Raadsrapporteu
rs

M. Sanders en M. Mulder

Financieel 
belang

De bijdrage 2021 betreft:
· Bijdrage GR-taken                     € 1.786.000,-
· Bijdrage aanvullende diensten  €   760.000,-

Bijdrage 
2021

 Resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

2.546 90 1.877 1.659 16.875 26.601
Bedragen x € 1.000

Risico's De algemene reserve (na resultaatbestemming) bedraagt op 31 
december 2021 € 1.082.000. Bij de GGD wordt de beschikbare 
weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een 
minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op 
te vangen.
De impact van financiële risico’s zijn ingeschat op in totaal € 965.000. 
De kans dat een risico zich effectueert is ingeschat op 75%. Rekening 
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houdend met kans van 75% en de impact van € 965.000 wordt het 
risico ingeschat op € 724.000. De kans dat alle risico’s zich 
tegelijkertijd effectueren, is niet waarschijnlijk. Het aandeel voor de 
gemeente Schagen als risicodrager komt op een bedrag van € 45.000.
De algemene reserve staat wel onder druk doordat het risico aanwezig 
is dat de GGD wordt geconfronteerd met kostenstijgingen van 
noodzakelijke uitgaven alsook onvoorziene uitgaven die niet meer in 
de begroting kunnen worden opgevangen. De rek is uit de begroting.
GGD Hollands Noorden werkt samen met GGD regio Utrecht en GGD 
Twente aan een nieuw digitaal dossier JGZ: GGiD. Er wordt bij het 
opstellen van de begroting uitgegaan van implementatie van het 
systeem in 2022/2023. Op dit moment bestaat onzekerheid omtrent 
de definitieve oplevering van het GGiD.

Zienswijze De gemeente heeft een zienswijze over de begroting 2021 afgegeven 
en daarin is opgenomen dat:
      1. De raad verzoekt de GGD om een definitie op te stellen voor het 
          maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het
          maatschappelijk
          effect in de begroting 2021 hierop aan te passen en vanaf de
          verantwoording 2020 gebruik te maken van de 
maatschappelijke
          effecten onderbouwd met monitorinformatie uit   
          gezondheidsonderzoeken; 
       2. De raad verzoekt de GGD om in het aangekondigde
           meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen met de P&C
           documenten een onderscheid te maken tussen GR taken en
           aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren te
           vermelden; 
       3. De raad merkt op dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van 
          €180.000,- aan de algemene reserve nodig is, indien bij het
          vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve 
versneld 
          wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de
          exploitatielasten. De raad verzoekt dit positief begrote resultaat 
in
          mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten 
          voor het jaar 2021.

Beleids- 
voornemens

Covid
Net als in 2020 had in 2021 het coronavirus de hele wereld in zijn 
greep. De gevolgen waren enorm, ook in Nederland. Op de 
werkzaamheden van de GGD heeft deze pandemie grote invloed. Niet 
alleen op de uitvoering van reguliere taken en diensten, maar ook wat 
betreft de inzet voor de bestrijding en beheersing van COVID-19. Er is 
een aparte corona- organisatie ingesteld, met hierin GGD-
medewerkers en vele tijdelijke ingehuurde medewerkers. Het 
algemeen bestuur is in 2021 regelmatig geïnformeerd over de 
gevolgen en de inzet van de GGD.

Werkzaamheden COVID-19
Vanaf januari is de GGD gestart met vaccineren. Naast de 
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verschillende testlocaties zijn ook meerdere vaccinatielocaties 
gerealiseerd. De GGD heeft speciaal voor corona een website 
ontwikkeld, met daarop de actuele informatie over COVID-19. Alle 
cijfers en publicaties over COVID-19 in de regio zijn te vinden op het 
Corona dashboard. Daarnaast zijn er in februari, juli en november 
panelonderzoeken uitgevoerd naar de beleving van de coronacrisis 
onder inwoners van Noord-Holland-Noord. In het najaar keerde 
Nederland weer langzaam terug naar normaal. De 1,5 meter 
maatregel is losgelaten. In plaats daarvan werd het 
coronatoegangsbewijs verplicht voor de horeca en in de kunst- en 
cultuursector. Na opschaling en het realiseren van verschillende test- 
en vaccinatielocaties, is in het najaar afgeschaald en zijn test- en 
vaccinatielocaties gesloten of beperkt opengesteld. Ook zijn 
verschillende rondes ‘vaccineren in de wijk’ georganiseerd. Echter, 
tegen het eind van het jaar is weer opgeschaald door de komst van 
een nieuwe variant en een toenemend aantal besmettingen. Ook is 
gestart met een 3e vaccinatie, de zogenoemde ‘boosterprik’.

De veranderingen in de samenleving maken dat de GGD ook 
verandert. Daarom heeft de GGD de volgende speerpunten: 

Gezond opgroeien

1. Kinderen een kansrijke start bieden door te investeren in de 
periode rondom de geboorte en de eerste 1.000 levensdagen:

2. Versterken van de samenwerking in het sociale domein voor 
jeugd;  jeugdgezondheidszorg, onderwijs en jeugdzorg;

3. Versterken van de ketenzorg rond het thema Veilig Thuis; 
4. Aansluiten op de thema's van de nota volksgezondheid en de 

landelijke preventie-agenda Jeugdgezondheidszorg (JGZ): 
ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; 

Gezond ouder worden

Ondersteuning van gemeenten bij het toekomstbestendig maken van 
seniorenbeleid, met aandacht voor:

1. Versterken van participatie van ouderen in lokale netwerken 
rond preventief ouderenbeleid;

2. Versterken van de samenhang in verschillende initiatieven en 
domeinen (wonen, zorg en voorzieningen) rond ouderenbeleid.

Meedoen naar vermogen

1. Realiseren van een sluitende aanpak voor personen met 
verward gedrag en optimale implementatie van de Wet 
Verplichte GGZ(Wvggz);

2. Uitvoeren van het project Supranet Community/113 online 
gericht op suïcide preventie;

3. Preventie van psychische kwetsbaarheid en versterken van 
weerbaarheid en levenslust.

Gezonde leefomgeving
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1. Versterken van de kennis over een gezonde leefomgeving;
2. Gemeentelijk gezondheidsbeleid, het sociaal domein en 

ruimtelijke ordening versterken met elkaar;
3. Samenwerken in integrale benadering van ruimtelijke 

vraagstukken; 
4. Bouwen van een netwerk van partners rond 

omgevingsvraagstukken 

Kengetallen Financiële kengetallen:
Netto schuldquote 1,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 1,0%
Solvabiliteitsratio 5,9%
Structurele exploitatieruimte -0,2 %

Voor andere kengetallen willen wij u verwijzen naar de 
gezondheidsatlas die u kunt vinden op de website van de GGD. 

Doelrealisatie De GGD draagt bij aan de doelstellingen binnen het sociaal domein 
(met name de resultaten 1.1 en 1.2, 3.1 en 3.2 en 3.3)
Taken hierbij zijn: 

· Kennis hebben en informatie geven over de gezondheid van de 
inwoners, 

· het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op 
alle burgers), 

· uitvoering van infectieziektebestrijding en 
· uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. 

Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het 
‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook 
vangnettaken voor de gemeenten uit.

Webadres www.ggdhollandsnoorden.nl
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Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Openbaar 
belang (doel)

Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken op 
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 
minimaal de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde 
overheden (inclusief OM, politie, waterschappen). Deze taken 
betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in 
het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het 
bijzonder, en de taken op het terrein van vergunningverlening, 
handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Vestigingsplaat
s

Hoorn

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de 
provincie Noord-Holland.

Structuur Algemeen bestuur (18 leden), dagelijks bestuur (4 leden) en een 
voorzitter.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In artikel 13, eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke 
Regeling RUD NHN is geregeld dat elk lid van het Algemeen bestuur 
(AB) in de vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. Voor 
het aantal stemmen per gemeente wordt de volgende formule 
toegepast:

[(In te brengen budget gemeente/in te brengen budget alle 
gemeenten) + (Aantal inwoners gemeente/aantal inwoners alle 
gemeenten)]/2*(100-stemmen provincie /100)

Als gevolg van de mandatering van de VTH taken aan de OD NHN door 
de provincie Noord-Holland Noord is het aantal stemmen van de 
provincie Noord-Holland toegenomen. Voor het jaar 2021 is de 
stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het Algemeen 
bestuur als volgt verdeeld:
- Regio Kop van Noord-Holland 21 stemmen
- Regio West-Friesland             22 stemmen
- Regio Alkmaar 27 stemmen
- Provincie Noord-Holland 30 stemmen

Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 48 
van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. 
Vertegenwoordiging in het AB door wethouder H. Heddes.

Binnen het totaal van de 21 stemmen van de Kop van Noord-Holland 
heeft de gemeente Schagen er 5.
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Raadsrapporteu
rs

 B. Glashouwer, A. Groot en J. Kröger

Financieel 
belang

Op de begroting 2021 heeft de OD NHN een indexering van 2,37 % 
toegepast. ten opzichte van de  begroting 2021 en de werkelijke cijfers 
is de bijdrage aan de OD NHN niet gewijzigd. In de bijdrage is 
overigens geen rekening gehouden met een restitutie van het 
rekeningresultaat 2020. Voor de gemeente Schagen was dit een 
bedrag van € 63.327,-. Het resultaat 2021 betreft alleen de 
Milieutaken. De OD stelt voor dit bedrag terug te betalen aan de 
deelnemers. Voor de gemeente Schagen zou dit uitkomen op ongeveer 
€ 140.000,-.

Bijdrage 
2021

 Resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

830 2.052 5.766 5.978 0 0
Bedragen x € 1.000

Risico's De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een 
inventarisatie en waardering van de risico’s, zoals vastgesteld in de 
Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totaal benodigde 
weerstandscapaciteit is € 330.000. De benodigde 
weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden 
afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van 
die berekening vormt het weerstandsvermogen. Uitgaande van de 
stand van de algemene reserve ultimo 2021 van € 339.481 is dit 
voldoende om de bestaande risico’s te dekken.

Zienswijze De zienswijze voor de begroting 2021 is met de vier gemeenten in de 
Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale 
raadscommissie Noordkop (RRN) van 4 juni 2020  behandeld. In de 
raadsvergadering van 23 juni 2020 heeft u besloten om de volgende 
zienswijzen in te dienen met betrekking tot de begroting:
2. Wat de outputfinanciering betreft blijft er voor de deelnemers het 

risico dat zij in 2021 een ander bedrag moeten gaan betalen. Met 
name de in het “sterker fundament” aangegeven herijking van de 
bijdragen op grond van het risicoprofiel van een gemeente speelt 
hier een rol. Hier is nog geen duidelijkheid over en zal in de 
komende maanden wellicht door de OD worden geconcretiseerd. 
Wij vragen u dan ook de gemeenteraden in een vroeg stadium 
goed te informeren over de ontwikkelingen op dit dossier.

1. Wat heeft de OD ermee gedaan?
Bij de bestuurlijke uitgangspunten ten aanzien van de toekomstige
financieringsvorm kiest de OD voor een pilotfase van een jaar, 
voorafgegaan door een adaptieperiode van een half jaar. In de 
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pilotfase toetst de OD  uitgangspunten ten aanzien van de 
kengetallen en de systematiek aan de werkelijkheid. Eind 2022 
neemt het AB een definitief besluit ten aanzien van de toekomstige 
financieringsvorm.

Beleids- 
voornemens

De doelstellingen in de begroting 2021 zijn concreet en voorzien van 
indicatoren voor het behalen van het resultaat. Ze zijn gericht op 
kwaliteit van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde 
termijnen. 

Kengetallen Kengetallen financiële positie

· Solvabiliteitsratio                         52,88
· Netto schuldquote                     - 22,83
· Structurele exploitatieruimte          2,84

Toelichting Kerngetallen financieel:
Netto schuldquote
Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote 
<90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie. De OD 
NHN heeft zelfs een negatief percentage. Dit wordt veroorzaakt door 
dat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden.

Solvabiliteitsratio
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekend dat de 
organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om 
aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage 
>50% valt de OD NHN in de minst risicovolle categorie. Door het 
positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen en is het 
percentage hoger dan begroot.

Structurele exploitatieruimte
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage boven de 0% 
valt in de categorie die het minst risicovol is. De OD heeft voldoende 
structurele baten om de structurele lasten te dekken.

Doelrealisatie In de begroting zijn de ontwikkelingen binnen de taakuitvoering 2021 
benoemd. Belangrijk zijn de doorontwikkeling van 
Informatievoorziening & Automatisering. Daarnaast spelen de 
Omgevingswet en het onderzoek naar outputgerichte financiering en 
de keuze daarin een belangrijke rol.

Webadres www.odnhn.nl
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Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Openbaar 
belang (doel)

Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale 
en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo 
breed mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op 
een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed 
publiek.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Den Helder, Langedijk, 
Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum, Heiloo en Texel.

Structuur Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

In artikel 9 van de regeling is opgenomen dat ieder lid van het 
algemeen bestuur een aantal stemmen  heeft op basis van het aantal 
inwoners van de gemeente, die het vertegenwoordigt. Hierbij geldt de 
volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000, twee 
stemmen voor gemeenten tot 20.000, drie stemmen voor gemeenten 
tot 30.000 inwoners enzovoort. De gemeente Schagen komt hiermee 
op 5 stemmen. Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M.J.P 
van Kampen.

Raadsrapporteu
rs

B. Glashouwer en M. Struijf

Financieel 
belang

De bijdrage voor 2021 komt voor de gemeente Schagen uit op € 4,59 
per inwoner. Naast de bijdrage hebben wij in 2021 ook een bedrag van 
bijna € 12.000- ontvangen vanuit de resultaatbestemming 2020. Dit 
bedrag is niet in onderstaande tabel verwerkt.

Ten opzichte van 2020 ging onze bijdrage met € 5 duizend omhoog. 
Dit was met name het gevolg van de jaarlijkse indexatie.

Bijdrage 
2021

 Resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2021)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

213 102 439 389 0 0
Bedragen x € 1.000

Risico's In totaal bedraagt het risico € 37.500,-. De stand van de Algemene 
Reserve per eind 2021 bedraagt voor resultaatbestemming € 64.949 
zodat
het weerstandsvermogen van voldoende omvang is om de aanwezige 
risico's per eind 2021 te dekken.

Zienswijze De raad heeft voor de begroting 2021 de volgende zienswijzen 
kenbaar gemaakt.
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De raad heeft voor de begroting 2021 geen zienswijzen ingediend.

Beleids- 
voornemens

Conform het beleidsplan zullen in 2021, naast het voortzetten van de 
reguliere taken, twee thema’s extra aandacht krijgen: het duurzaam 
bewaren van de digitale overheidsinformatie in het e-depot en het 
vergroten van de dienstverlening aan inwoners en aangesloten 
overheden. Het project e-depot’ verloopt volgens planning. Het 
streven is om binnen enkele jaren alle bij de GR aangesloten 
overheden hierop aan te sluiten. Voor het digitaliseren op verzoek zal 
in 2021 een pilot uitgevoerd worden, op basis waarvan gekozen zal 
worden voor de definitieve vorm van deze dienst. Hierbij zal ook de 
dienstverlening via het digitale ‘E-loket bouwdossiers’ meegenomen 
worden.

Kengetallen Financiële kengetallen
· Netto Schuldquote               -11,7%
· Solvabiliteitsratio                   28,0%
· Structurele exploitatieruimte    0,9%

Toelichting financiële kengetallen
Netto schuldquote
Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte 
van de inkomsten. Het geeft een indicatie over welk beslag de 
rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto 
schuldquote hoe beter. De schuldquote is eind 2021 van vergelijkbare 
omvang met eind 2020. Er is geen sprake van een netto schuld en dus 
is dit kengetal kleiner dan nul.

Solvabiliteit
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Regionaal Archief in 
staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, 
hoe beter. De solvabiliteit is gunstiger dan begroot. Het Regionaal 
Archief is financieel gezond en staat er qua solvabiliteit prima voor.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. 
Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de 
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. 
Dit kengetal is wat verminderd maar blijft positief. De lasten zijn 
volledig structureel en slechts beperkt te beïnvloeden en de baten 
blijven voor het gedeelte boven de gemeentelijke bijdragen afhankelijk 
van externe partijen. Dit houdt een mogelijkheid in dat deze wegvallen 
en dus minder structureel zijn dan de lasten. De omvang van de baten 
blijft afhankelijk van de lopende contracten.

Doelrealisatie Deze gemeenschappelijke regeling draagt actief bij aan de 
instandhouding van: culturele activiteiten, erfgoed en evenementen.

In 2021 is het volgende gerealiseerd:
· Op basis van de door de VNG ontwikkelde KPI's is verslag 
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uitgebracht aan colleges van B&W van bijna alle aangesloten 
gemeenten en op basis van deze rapportage is een benchmark 
samengesteld, die is verspreid onder alle aangesloten gemeenten;

· Er zijn aspectinspecties uitgevoerd bij de gemeenten Alkmaar, Den 
Helder, Hollands Kroon en Schagen. Deze inspecties richten zich 
specifiek op de toetsing van het zaaksysteem en daaraan 
gekoppelde taak specifieke applicaties (TSA's).

· In tweede helft van 2021 zijn er bij de gemeenten Castricum, 
Heiloo en Schagen inspecties gehouden ter beoordeling van de 
archiefruimten.

· In het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven 
heeft de gemeentelijke archiefinspectie de Sector Interbestuurlijk 
Toezicht van de Provincie Noord-Holland ondersteund in de 
uitvoering van haar (inspectie)werkzaamheden.

· Verschillende vernietigingslijsten van gemeenten/GR zijn 
beoordeeld. Namens de archivaris heeft Team Archiefinspectie 
hiervoor machtigingen tot vernietiging afgegeven.

Webadres www.regionaalarchiefalkmaar.nl

Archeologie West-Friesland
Openbaar 
belang (doel)

De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente met 
betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. 
Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit.

Vestigingsplaat Hoorn

150

http://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/


s

Deelnemers Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, 
Stede Broec, Texel en Schagen.

Structuur Het betreft een gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 8 lid 
3 Wet gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Hoorn als 
centrumgemeente fungeert.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

Er is sprake van een lichte vorm van samenwerking, waar delegeren 
en mandateren niet aan de orde zijn.

Raadsrapporteu
rs

Deze zijn niet benoemd.

Financieel 
belang

Bijdrage 
2021

Resultaat 
2021

Eigen 
vermogen 

(01-01-
2020)

Eigen 
vermogen 

(31-12-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(01-01-
2021)

Vreemd 
vermogen 

(31-12-
2021)

79 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bedragen x € 1.000

Risico's De financiële verplichting geldt voor in ieder geval twee kalenderjaren 
en ook de opzegtermijn is twee kalenderjaren vanwege de maximale 
aanleveringstermijn voor rapporten over archeologisch onderzoek.

Zienswijze Gelet op de lichte vorm van deze gemeenschappelijke regeling zijn het 
geven van zienswijzen op de begroting niet van toepassing.

Beleids- 
voornemens

Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de archeologische- maar ook 
de cultuurhistorische waarden meegenomen door Archeologie West-
Friesland. Hierdoor ontstaat een beter advies en kan voorkomen 
worden dat archeologische waarden worden aangetast of verloren 
gaan. 

Kengetallen n.v.t.

Doelrealisatie
We willen onze inwoners op een efficiënte manier helpen waarmee we 
dasdfasdf asdfadwillen voorkomen dat "onnodig onderzoek wordt uitgevoerd. Voor het 
jaar 2021 Is voor de gemeente Schagen het volgende gedaan:

In 2021 heeft Archeologie West-Friesland) extra werk voor ons 
verricht. Dit had betrekking op het opstellen van een archeologische 
waardenkaart. Ook zijn werkzaamheden m.b.t. de Omgevingsvisie en 
bestemmingsplannen voor ons verricht.
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Webadres www.archeologiewestfriesland.nl

Overige verbonden partijen

NV Bank Nederlandse Gemeenten
Openbaar 
belang (doel)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 
maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG "bankier ten 
dienste van overheden", zoals gemeenten, provincies, 
gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden 
verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van 
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volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door 
middel van zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de 
bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de 
Nederlandse publieke sector.

Vestigingsplaat
s

Den Haag

Deelnemers De Staat (50%), gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Structuur NV, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directie en staf, 
aandeelhouders.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

Totaal aantal aandelen 55.690.720. De gemeente Schagen heeft 
55.497 aandelen (0,1%).

Financieel 
belang

Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is 
op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord 
worden in de jaren dat ze ontvangen worden. In 2021 is dividend 
ontvangen voor een bedrag van € 145.957 over de jaren 2019 en 
2020.

Dividend 2021 146
Bedrag x € 1.000

Risico's Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het 
domein Burger en bestuur.

Webadres www.bngbank.nl

NV Alliander
Openbaar 
belang (doel)

Alliander is een energienetwerk. Dagelijks ondersteunt het ruim 3 
miljoen klanten met toegang tot energie. Het zorgt voor een 
betaalbare, betrouwbare en bereikbare energievoorziening in en groot 
deel van Nederland. Als netwerkbedrijf is Alliander verantwoordelijk 
voor de regionale distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas 
en warmte. Alliander wil haar positieve invloed, zoals het welzijn van 
de klanten vergroten dankzij een betrouwbare, betaalbare en voor 
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iedereen onder gelijke condities toegankelijke energievoorziening. 
Daarnaast wil Alliander haar negatieve invloed, zoals de uitstoot van 
broeikasgassen, minimaliseren.  

Vestigingsplaat
s

Arnhem

Deelnemers 4 provincies en 74 gemeenten

Structuur NV, Raad van bestuur, Raad van Commissarissen, Algemene 
vergadering van Aandeelhouders

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

De grootste aandeelhouders zijn de provincies Gelderland (44,68%), 
Friesland (12,65%) en Noord-Hollands (9,16%) en de gemeente 
Amsterdam (9,16%). De overige aandeelhouders hebben minder dan 
3% aandelen. De gemeente Schagen bezit 334.35 aandelen (0,244%)

Financieel 
belang

De gemeente levert geen financiële bijdrage.

Dividend 2021 229
Bedrag x € 1.000

Risico's Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan het domein 
Leefomgeving en duurzaamheid (Verduurzaming van de 
leefomgeving).

Webadres www.alliander.com/nl

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)
Openbaar 
belang (doel)

De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en 
waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Het doel van de 
huisvuilcentrale is bij te dragen aan een duurzame samenleving en 
gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen bij het 
behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar
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Deelnemers 46 gemeenten en 6 waterschappen

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur en stakeholders 
(aandeelhouders).

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

De gemeente Schagen is aandeelhouder in de NV. Van 2.914 aandelen 
A heeft Schagen 72 aandelen in zijn bezit. Dit betekent een bestuurlijk 
belang van 2,4%

Financieel 
belang

Er is geen informatie beschikbaar voor het jaar 2021. De laatste 
bekende gegevens komen uit het jaarverslag 2020. Uit dit verslag blijkt 
het eigen vermogen per 31-12-2020 € 142 miljoen te bedragen. 

Bijdrage 2021 5.227
Bedrag x € 1.000

Risico's Een aanwezig financieel risico zit in het feit dat HVC is opgericht 
zonder eigen vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de 
aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar garant te staan voor 
de investeringen die de HVC doet. Juist deze constructie stelt de HVC 
in  staat om tegen gunstige voorwaarden leningen te kunnen afsluiten, 
waarmee investeringen worden gedaan waarvan de meerwaarde 
(energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. Het 
financieel meerjarenperspectief van HVC geeft de aandeelhouders het 
vertrouwen dat de hoofdelijke garantstelling binnen afzienbare termijn 
(uiterlijk 2024) tot het verleden kan behoren. De 
aandeelhoudersvergadering stemde in met het voorstel van de raad 
van commissarissen om - ondanks het gunstige perspectief - de 
komende jaren extra in te zetten op financiële onafhankelijkheid door 
alle nettoresultaten jaarlijks aan het eigen vermogen toe te voegen. 
Dit blijft overigens een besluit dat elk jaar separaat voorgelegd zal 
worden, waarmee keuzemogelijkheden open blijven. De toezegging 
van de directie dat de HVC d.m.v. een extra efficiency-slag een extra 
duit in het zakje doet, werd met instemming ontvangen. Uitgangspunt 
daarbij is dat bezuinigingen binnen het bedrijf niet mogen leiden tot 
inboeten op de kwaliteit van de dienstverlening

Doelrealisatie De doelen van de HVC zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor de 
aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, 
afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie. De 
gegevens van boekjaar 2021 zijn nog niet beschikbaar. 

Streven naar de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling 
en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. Bijdragen aan het 
realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor 
gemeenten en waterschappen. En de bedrijfsvoering verduurzamen, 
zoveel mogelijk en daarnaast investeren in innovatie projecten, bieden 
een van een veilige werkomgeving en staan voor transparante
communicatie met onze belanghebbenden. Ter ondersteuning van de 
bovengenoemde doelen heeft de gemeente Schagen een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 15 
jaar.

155



Webadres www.hvcgroep.nl

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Openbaar 
belang (doel)

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is opgericht om 
het innovatieve vermogen en de ruimtelijk omstandigheden van regio 
Noord-Holland Noord optimaal te benutten. Samen met de 
aandeelhouders en partners worden de kansen in de regio opgepakt.. 
ONHN creëert samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs de 
gezonde voedingsbodem voor een succesvolle regio nu en in de 
toekomst. Het gaat daarbij om de concurrentiekracht van de regio 
duurzaam te versterken. Hierdoor ontstaat groei van 
werkgelegenheid. Het gevolg hierin is onder andere een vitaler 
platteland, bloeiende kernen en steden en daardoor meer regionale 
welvaart. Dit doen we door de maatschappelijke vraagstukken zoals 
op het gebied van voeding, vrije tijd en energie te vertalen in 
economische kansen. Dit betekent goed oog hebben en houden voor 
markt-, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de 
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impact hiervan voor onze regionale speerpuntclusters agri & food, 
energie & water (maritiem) en toerisme & recreatie en de mogelijke 
cross-overs tussen deze speerpuntclusters.

Vestigingsplaat
s

Alkmaar

Deelnemers Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een 
uitvoeringsorganisatie van 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en 
Provincie Noord-Holland.

Structuur NV, Raad van Commissarissen, directeur, aandeelhouders en 
stakeholders.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

                                                            # Aandelen  % 
Aandelen
de Provincie                                                   26.460        49%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
West-Friesland, gezamenlijk                           9.180         17%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
Alkmaar, gezamenlijk                                      9.180         
17%    
de Aandeelhouders gevestigd in Regio 
Kop van Noord-Holland, gezamenlijk             9.180         17%

Binnen de regio Kop van Noord-Holland is de verdeling 3:3:3:1 
(Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel) gehanteerd waarbij het 
totaal aantal aandelen voor Schagen 2.754 bedraagt.

Financieel 
belang

Er is een Aandeelhoudersovereenkomst en 
Dienstverleningsovereenkomst voor periode 2018-2025. Jaarlijkse 
financiële bijdrage: voor de gemeente Schagen wordt de bijdrage 
geraamd op € 112 duizend exclusief BTW inclusief de bijdrage voor 
Greenport.

Bijdrage 2021 112
Bedrag x € 1.000

Risico's Zoals afgesproken in de Aandeelhoudersovereenkomst en de 
Dienstverleningsovereenkomst tussen partijen heeft in 2021 een 
tussentijdse evaluatie van de samenwerking plaatsgevonden. Op basis 
van de resultaten van de evaluatie is geconcludeerd dat de 
activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf op niveau worden uitgevoerd. 
De evaluatie heeft geleid tot een aanpassing van de bestuurlijke 
structuur op NHN schaal. Een regionale Investeringsagenda wordt 
opgesteld. Dit kan financiële consequenties met zich meebrengen.
NB. De Vastgoed- en participatieactiviteiten zijn de afgelopen jaren op 
een verantwoorde wijze afgebouwd. Verantwoord wil zeggen dat de 
continuïteit van de N.V. niet in het geding is.

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert onze gemeente een bijdrage aan 
resultaat 1.6 van het economisch domein (Wij werken regionaal 
samen om de economische toekomst van de regio te versterken).

157



Webadres www.nhn.nl

Surplus
Openbaar 
belang (doel)

Het doel van de stichting is te komen tot bestuurlijke schaalvergroting 
op het gebied van bestuur, management en ondersteuning en het 
geven van meerwaarde voor de scholen c.q. het onderwijsveld.

Vestigingsplaat
s

Schagen

Deelnemers De gemeente Schagen en Hollands Kroon.

Structuur Surplus is een stichting.

Bestuurlijk 
belang 
(zeggenschap)

Er is geen sprake van directe bestuurlijke participatie. De 
gemeenteraad besluit wel tot de benoeming van de leden van de raad 
van toezicht die namens de gemeente het toezicht uitvoeren. De 

158

file:///C:%5CUsers%5Clocal_Robertvdl%5CTemp%5C10%5Cwww.nhn.nl


voordracht van de leden verzorgt Surplus. De overheid moet van 
rechtswege een meerderheidsbelang in de raad van toezicht hebben. 
De gemeente houdt extern toezicht.

Financieel 
belang

Er is geen sprake van een financiële participatie.

Bijdrage 2021 0
Bedrag x € 1.000

Risico's In geval van een faillissement bestaat de wettelijk vastgelegde plicht 
om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs en dus de kosten 
die daar uit voort kunnen vloeien.
Het aantal leerlingen neemt af en daarmee de Rijksfinanciering. Om 
exploitatieproblemen en eventueel druk op de kwaliteit van het 
onderwijs in de toekomst te voorkomen, onderzoekt Surplus 
samenwerkingsmogelijkheden en vormen. 

Doelrealisatie Surplus levert samen met andere schoolbesturen primair onderwijs 
een bijdrage aan het realiseren van doelstelling 1 van het Sociaal 
domein. Met dien verstande, dat zij het openbare onderwijs voor de 
gemeente verzorgen.

Webadres www.stichtingsurplus.nl

Mobipunt

Openbaar 
belang (doel)

De aandeelhouders streven ernaar samen met de Vennootschap 
tenminste 40 Mobipunten, 40 deelauto’s en 60 deelfietsen in de 
deelnemende gemeenten te realiseren gedurende de Pilotfase.

Vestigingsplaat
s

Anna Paulowna

Deelnemers Gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Structuur B.V. , directie (1 lid), Algemene vergadering van aandeelhouders

Bestuurlijk De gemeente Schagen bezit 100 (33,33%) aandelen op een totaal van 
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belang 
(zeggenschap)

300 aandelen.

Financieel 
belang

Financiële participatie. Nominale waarde per aandeel € 1,00, plus een 
agio van € 259.900,00. 

Bijdrage 2021 0,3
Bedrag x € 1.000

Risico's Financiële bijdrage indien beheer en exploitatie van de Mobipunten 
c.a. niet rendabel blijkt.

Doelrealisatie Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het 
domein leefomgeving en duurzaamheid.

Webadres Geen
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 Paragraaf grondbeleid
Inleiding
In de paragraaf grondbeleid wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde 
grondbeleid, de financiële voortgang van alle bouwgrond in exploitatie 
('grondexploitaties') en de bijbehorende reserves en voorzieningen. 

Nota Grondbeleid 2017
In april 2017 is de nota Grondbeleid 2017 door de raad vastgesteld. Wij kunnen op een 
actieve of faciliterende wijze grondbeleid voeren of mengvormen daarvan via specifieke 
samenwerkingsvormen. Per project beoordelen wij welk type grondbeleid het beste 
geschikt is voor een bepaalde beleidsdoelstelling. 

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf geen grondexploitaties voert 
maar dit overlaat aan private ontwikkelaars. De gemeente 'faciliteert' deze 
grondexploitaties door te investeren in plankosten, zoals het maken van een nieuw 
bestemmingsplan, het treffen van voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen 
van nutsvoorzieningen, welke kosten vervolgens zullen worden verhaald op betrokkenen 
via anterieure overeenkomsten.

Gemeentelijke grondexploitaties zijn een uiting van actief grondbeleid. Gronden kunnen 
pas als grondexploitatie worden verantwoord als er voor deze gronden een door de raad 
vastgestelde grondexploitatie is geopend. Na vaststelling worden de grondexploitaties 
jaarlijks geactualiseerd via de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De MPG dient 
als input voor de begroting.

Ontwikkeling grondexploitatieportefeuille 
Via het MPG 2021 is voorgesteld om een twee grondexploitaties af te sluiten: 
Warmenhuizen centrum fase 2 en Regioplein. Dat is nu bij jaarrekening verwerkt. In 2021 
is één nieuwe grondexploitatie (Warmenhuizen Remmerdel) door de raad vastgesteld. De 
grondexploitatieportefeuille omvat nog 6 grondexploitaties.

Onderbouwing winstneming
De winstneming komt ten gunste aan de reserve grondexploitaties (zie ook: 'ontwikkeling 
reserve grondexploitatie'). Voor de tussentijdse winstneming geldt de 'percentage of 
completion' methode (POC); oftewel de mate waarin kosten en opbrengsten zijn 
gerealiseerd. Bij de bepaling van de winstneming is vanuit het voorzichtigheidsprincipe 
rekening gehouden met project specifieke risico's, zoals deze zijn verwoord in de MPG 
2021. De marktrisico's zoals genoemd in de MPG 2021 zijn conform BBV niet 
meegenomen in de bepaling van de winstneming.
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Raming baten en lasten lopende exploitaties

Toelichting
Het totale eindresultaat is begroot op € 997.000 nadelig. Dit is opgebouwd uit financieel 
negatieve en financieel positieve grondexploitaties. Voor de negatieve projecten is een 
voorziening getroffen. Op de positieve projecten vindt (tussentijds) winstneming plaats. 

In de MPG 2021 is een te verwachten nadelig resultaat gepresenteerd van ca. € 3,80 
miljoen (inclusief (begrote) winstnemingen). Het verschil met het resultaat van € 997.000 
wordt hoofdzakelijk verklaard door de bestuurlijke vaststelling van de grondexploitatie 
Warmenhuizen Remmerdel (Landsheer) met een begroot resultaat van € 2,9 miljoen 
voordelig. Daarnaast is op Lagedijk sprake van een nadelig effect van € 76.000 (zie ook: 
ontwikkeling voorzieningen grondexploitaties). 

Op basis van de voortgang in 2021 bestaat er verder geen reden om het totale resultaat 
bij te stellen. 

Ontwikkeling boekwaarde 
De bruto boekwaarde - de som van gerealiseerde kosten en opbrengsten inclusief 
winstneming -  is in 2021 per saldo met € 0,56 miljoen toegenomen. Per 31-12-2021 
bedraagt de bruto boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie € 8,15 miljoen. 

162



Toelichting
De bruto boekwaarde van € 8,15 miljoen heeft hoofdzakelijk betrekking op de 
grondexploitatie Lagedijk (€ 5,88 miljoen). De gerealiseerde kosten zijn vooral afkomstig 
vanuit de revitalisering van het bestaande bedrijventerrein Lagedijk. Door middel van de 
uitgifte van gronden op De Lus wordt de boekwaarde op termijn lager. Voor het deel dat 
naar verwachting niet kan worden goedgemaakt is een verliesvoorziening getroffen (zie 
ook: onderdeel 'ontwikkeling voorziening'). 

Ontwikkeling voorzieningen grondexploitaties
Voorzieningen worden getroffen bij een te verwachten nadelig resultaat van de 
grondexploitatie. Dit is alleen het geval bij grondexploitatie Lagedijk en Makado. De 
verliesvoorziening bedraagt per 31-12-2021 € 4,09 miljoen. 

Toelichting
Conform de systematiek zoals verwoord in het MPG wordt voor Lagedijk jaarlijks een 
verliesvoorziening getroffen als sprake is van een nadelig verschil in begrote en 
daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten. Voor het jaar 2021 was een begroting 
opgenomen van ca. € 651.000 aan te verwachten opbrengsten. De daadwerkelijk 
gerealiseerde opbrengsten bedragen ca. € 575.000. Dit leidt tot het ophogen van de 
bestaande voorziening met € 76.000 voor Lagedijk.
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Ontwikkeling reserve grondexploitatie
Met de reserve grondexploitatie dekken wij de risico's af op de huidige grondexploitaties, 
inclusief de risico's van afwaarderingen en vennootschapsbelasting. Ook is de reserve 
bedoeld om kosten in de initiatieffase te financieren en kunnen we investeringen doen die 
voortkomen uit kernenbeleid en participatietrajecten. De reserve wordt gevuld door 
(tussentijdse) winstnemingen van grondexploitaties, vrijvallende voorzieningen en uit de 
verkoop van tafelzilver (na het behalen van de doelstelling).

Via de MPG wordt jaarlijks bekeken of de reserve grondexploitatie meerjarig van 
voldoende omvang is om het risicoprofiel van grondexploitaties kan af te kunnen dekken. 
Bij bepaling van het risicoprofiel wordt onder meer een analyse gemaakt van de project 
specifieke risico's en marktrisico's.

Toelichting
De stand van de reserve grondexploitatie is in 2021 per saldo afgenomen met € 1,57 
miljoen tot € 6,09 miljoen. De begrote onttrekking van € 2,00 miljoen ten gunste van de 
reserve 'Maatschappelijk nut' is hiervan de belangrijkste oorzaak. 

Ontwikkeling Tafelzilver
De 'tweede doelstelling tafelzilver' is reeds behaald en dit is verantwoord via jaarrekening 
2020. Er is geen sprake meer van een 'doelstelling tafelzilver'. Netto winst uit de 
verkopen vanuit vastgoed komen in principe voor 50% ten gunste aan de reserve 
grondexploitatie en voor 50% ten gunste aan de Algemene reserve (nota Grondbeleid 
2017). 

Vennootschapsbelasting
Sinds 1 januari 2016 bestaat de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht 
overheidsondernemingen (vpb). We zijn hiermee vpb-plichtig geworden als wij een 
onderneming drijven. In 2017 heeft een quickscan plaatsgevonden door een extern 
bureau voor onder andere de grondexploitaties en verkoop vastgoed. Uit dit onderzoek
bleek dat er geen sprake is van een onderneming in de zin van de
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Vennootschapsbelasting. In 2021 is deze conclusie nogmaals door een extern bureau
getrokken. De berekening en omstandigheden zijn met de Belastingdienst doorgenomen. 
De Belastingdienst kan ons volgen in onze conclusie dat de grondexploitaties 'niet door  
ondernemerspoort gaan'. Niettemin moeten we jaarlijks toetsen of de opzet (door het 
openen of afsluiten van projecten) in zijn totaliteit verandert.

Grondexploitatiecomplexen in voorbereiding
Op basis van de nota grondbeleid heeft uw raad jaarlijks € 100.000,- aan 
voorbereidingskosten beschikbaar gesteld, om nieuwe grondexploitaties te kunnen 
opstellen. Voor 2018 is eenmalig  € 200.000 beschikbaar gesteld. In onze reguliere 
begroting houden we rekening met een jaarlijkse onttrekking van € 100.000,- ten laste 
van de reserve grondexploitatie. Deze onttrekking vindt echter alleen plaats indien een 
bepaalde ontwikkeling mogelijk niet leidt tot een grondexploitatie. Dit risico is 
opgenomen in de prognose van de reserve grondexploitatie in de MPG.

Toelichting
Tot 31-12-2021 zijn op bovenstaande projecten voor € 278.000 aan netto 
voorbereidingskosten geboekt op het onderhandenwerk. Indien een project niet leidt tot 
een grondexploitatie worden de betreffende kosten afgeboekt ten laste van de reserve 
grondexploitatie. De ramingen betreffen grotendeels grove inschattingen van de totale 
voorbereidingskosten tot aan het moment van bestuurlijke vaststelling van de 
grondexploitatie. 
De ontwikkelingen Bladstraat en Jozef Israëlstraat drukken niet meer op het budget van 
de voorbereidingskosten aangezien hier geen sprake is van een (toekomstige) 
grondexploitatie. De voorbereidingskosten Warmenhuizen Remmerdel zijn na vaststelling 
van de grondexploitatie in 2021, onderdeel geworden van de bouwgrond in exploitatie. 
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Dekking 

Specifieke 
Rijksregelin

g

Dekking 
Regulier

Realisatie 2021

Budget Begroot werkelijk verschil

 21-sep-21 31-12-2021

 (max. scenario)
Stand per 31 

december 2021

Door de raad besloten maatregelen:

1.1 Zoektermijn Buig 0

1.2 Subsidies Subsidies 0

1.3 Huren en pachten 309.000 413.837 -104.837

1.4 VVE/peuteropvang
Regeling 
vergoeding 
ouderbijdrage

  5.285 -5.285

1.5 Evenementen 0 0 0

1.6 TOZO TOZO 5.400.000 1.195.339 4.204.661

1.7 Stelpost cultuur en sport 250.000 190.389 59.611

1.8 Rechtmatigheid vervallen 0

Door het college genomen 
maatregelen:

0

2.1 Marktgelden 14.000 26.696 -12.696

2.2
Uitstel forensen- en 
toeristenbelasting 2019-
2020

vervallen 0

2.3
Uitstel en geen aanmaning, 
etc.

vervallen 0

2.4 BIZ-bijdrage vervallen 0

2.5
Zorg jeugd, Wmo en 
doelgroepenvervoer

Zorg Jeugd en 
Wmo

250.000 207.953 42.047

2.6 Leerlingenvervoer LLV 40.000 22.596 17.404

Autonome ontwikkelingen: 0

3.1 Meer afval 100.000 100.000 0

3.2 Pachten kermis 60.000 59.971 29

3.3 Schagen Actief 0 0 0

3.4 OZB, afval en riool (per 1%) 100.000 0 100.000

3.5
forensenbelasting 2021-
2022

vervallen 0

3.6
Toeristenbelasting 2021-
2022

vervallen 0

3.7 Precariobelasting 64.000 73.940 -9.940

Maatregelen die geen besluitvorming 
vergen:

0

4.1 Bouwvergunningen vervallen 0

4.2 Hulploket vervallen 0

4.3
Snel afhandelen van 
facturen

vervallen 0

Overige aandachtspunten c.q. keuzes: 0

5.1 GGD en Veiligheidsregio vervallen 0

5.2 Provincie vervallen 0
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5.3 Campergeld, etc. vervallen 0

5.4 Openbare ruimte vervallen 0

Maatregelen aanvullend op 
raadbesluit 20 mei:

0

6.1 Handhaving (BOA’s) 160.000 160.000 0

6.2 Crisisteam vervallen 0

6.3
Extra uitvoeringskosten 
corona

100.000 82.567 17.433

6.4 Uitkering personeel vervallen 0

6.5 Reiskosten woon-werk -230.000 -250.000 20.000

6.6 Vergoeding thuiswerken 150.000 150.000 0

Ontvangen Rijkscompensatie niet 
gekoppeld aan lokale maatregel

0

7.1 Tonk 325.000 164.081 160.919

7.2 Inentingsvergoeding 12.000 14.441 -2.441

7.3
Gemeentelijk 
schuldenbeleid

0

7.4 Bijzondere bijstand 0

Totaal Uitgaven 7.104.000 2.617.095 4.486.905

Compensatie Rijk 1.200.000 1.215.989 -15.989

Compensatie TOZO 5.400.000 1.195.339 4.204.661

Compensatie Tonk 325.000 164.081 160.919

Totaal Inkomsten 6.925.000 2.575.409 4.349.591

Saldo -179.000 -41.686 137.314

Lagere Onttrekking Algemene Reserve -137.314

Eindsaldo 0 0 0

 

Paragaaf Covid-19

167



In de raad van 21 september 2021 is akkoord gegaan om de steunmaatregelen in 
verband met de coronapandemie uit 2020 door te zetten in het jaar 2021. Dit met de 
volgende argumenten:

· Waar het gaat om bedrijven of zelfstandigen behouden we de economische 
waarde van hun bedrijvigheid.

· Door de sociaal maatschappelijke steun zorgen we voor het in stand houden van 
het verenigingsleven en allerlei activiteiten die zorgen voor een leefbare 
samenleving.

·  Bij individuele situaties zorgen we er voor dat zij niet tussen wal en schip raken 
als zij door de coronamaatregelen niet in staat zijn bijvoorbeeld werk te vinden of 
op andere wijze in financiële nood dreigen te komen.

·  Voor de medewerkers van de gemeente zijn er maatregelen in het kader van 
woon-werkverkeer en een vergoeding voor thuiswerken aangegeven.

Uitgaande van de steun die vorig jaar is verleend en de inkomsten die we van het Rijk 
verwachten is in het raadsvoorstel ervan uit gegaan dat we als gemeente zelf een bedrag 
van € 179.000 moeten dekken. 
Doordat de kosten en ontvangen compensaties op individuele maatregelen enorm 
schommelen maar op het geheel elkaar gelukkig behoorlijk blijken op te heffen, ontstaat 
een klein resultaat. Hierdoor hebben we voor 2021 het uit eigen middelen bij te dragen 
aandeel kunnen beperken tot € 41.686,-
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Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en 
onvoorzien
Voor de uitwerking van de in de titel opgenomen items wordt verwezen naar de 
jaarrekening.
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Beleidsindicatoren
Verplichte BBV indicatoren

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV

N
r

Taakveld Naam 
indicator

Eenheid Bron jaar-
rekening 

2021

Opgave 
begrotin
g 2021

1 Bestuur en 
ondersteuning

Formatie Fte per 1.000 
inwoners

Eigen gegevens 8,98 Fte 8,72 Fte

2 Bestuur en 
ondersteuning

Bezetting Fte per 1.000 
inwoners

Eigen gegevens 7,37 Fte 7,84 Fte

3 Bestuur en 
ondersteuning

Apparaatsko
sten

Kosten per 
inwoner

Eigen gegevens € 740,- € 696,-

4 Bestuur en 
ondersteuning

Externe 
inhuur

Kosten als % 
van totale 
loonsom + 
totale kosten 
inhuur 
externen

Eigen gegevens 17,91% 1,69%

5 Bestuur en 
ondersteuning

Overhead % van totale 
lasten

Eigen gegevens 14,91% 13,5%

6 Veiligheid Verwijzingen 
Halt

Aantal per 
1.000 
jongeren

Bureau Halt 9 
Schagen 
11NL 
(2020)

10,6 
Schagen, 
13,2 NL 
(2019)

7 Veiligheid Harde kern 
jongeren

Aantal per 
10.000 
inwoners

KLPD Vervallen Vervallen

8 Veiligheid Winkeldiefst
allen

Aantal per 
1.000 
inwoners

CBS 1,0 
Schagen 
2,0 NL 
(2020)

1,3 
Schagen, 
2,3 NL 
(2019)

9 Veiligheid Geweldsmisd
rijven

Aantal per 
1.000 
inwoners

CBS 0,9 
Schagen, 
1,8 NL 
(2020)

2,9 
Schagen, 
4,9 NL 
(2019)

1
0

Veiligheid Diefstallen 
uit woning

Aantal per 
1.000 
inwoners

CBS 0,9 
Schagen, 
1,8 NL 
(2020)

1,6 
Schagen, 
2,3 NL 
(CBS 
2019)

1
1

Veiligheid Vernielingen 
en 
beschadiging
en (in de 
openbare 
ruimte)

Aantal per 
1.000 
inwoners

CBS 6,6 
Schagen, 
6,2 NL 
(2020)

6,7 
Schagen, 
6,3 NL 
(2019)

1
2

Verkeer en 
vervoer

Ziekenhuisop
name na 

% Vervallen Vervallen
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verkeersong
eval met een 
motorvoertui
g

1
3

Verkeer en 
vervoer

Overige 
vervoersong
evallen met 
een gewonde 
fietser

% Vervallen Vervallen

1
4

Economie Functiemeng
ing

% Meerdere 
bronnen

51,7%  
Schagen, 
53,2 
NL(2020)

51,6% 
Schagen, 
53,2% NL 
(2019)

1
5

Economie Bruto 
Gemeentelijk 
Product

Verhouding tussen verwacht en 
gemeten product

Vervallen Vervallen

1
6

Economie Vestiging 
(van 
bedrijven)

Aantal per 
1.000 
inwoners in 
de leeftijd van 
15 t/m 74 jaar

LISA 167,1 
Schagen, 
158,8 NL 
(2020)

160,4 
Schagen, 
151,6 NL 
(2019)

1
7

Onderwijs Absoluut 
verzuim

Aantal per 
1.000 
leerlingen

DUO /Ingrado 3,4 
Schagen, 
2,7 NL 
(2020)

2,1 
Schagen, 
1,9 NL 
(DUO 
2018)

1
8

Onderwijs Relatief 
verzuim

Aantal per 
1000 
leerlingen

DUO /Ingrado 22 
Schagen, 
26 NL 
(2019)

18 
Schagen, 
23 NL 
(2018)

1
9

Onderwijs Vroegtijdig 
schoolverlate
rs zonder 
startkwalifica
tie (vsv-ers)

% deelnemers 
aan het VO en 
MBO 
onderwijs

DUO /Ingrado 1,6 
Schagen, 
1,7 NL 
(2016)

1,8 
Schagen 
1,9% NL 
(2018)

2
0

Sport, cultuur en 
recreatie

Niet-sporters % RIVM 45% 
Schagen, 
49,3% NL 
(2020)

45,9% 
Schagen, 
48,7% NL 
(2016)

2
1

Sociaal domein Ziekenhuisop
name na 
verkeersong
eval

% ziekenhuisopname na 
verkeersongeval met een 
motorvoertuig

Vervallen Vervallen

2
2

Sociaal domein Vervoersong
evallen met 
gewonde 
fietser

% overige vervoersongevallen 
met een gewonde fietser

Vervallen Vervallen

2
3

Sociaal domein Banen Aantal per 
1.000 
inwoners in 
de leeftijd 15 - 
64 jaar

LISA 770 
Schagen, 
797,8 NL 
(2020)

Schagen 
763,0 NL 
792,1 
(2019)

2 Sociaal domein Jongeren met % 12 t/m 21 CBS 1% 0% 
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4 een delict 
voor de 
rechter

jarigen Schagen, 
1% NL 
(2020)

Schagen, 
1% NL 
(2018)

2
5

Sociaal domein Kinderen in 
uitkeringsge
zin

% kinderen 
tot 18 jaar

CBS 3% 
Schagen, 
6 % NL 
(2020)

3% 
Schagen, 
7% NL 
(2018)

2
6

Sociaal domein Netto 
arbeidspartic
ipatie

% van de 
werkzame 
beroepsbevol
king ten 
opzichte van 
de 
beroepsbevol
king

CBS 69,2 
Schagen, 
68,4 NL 
(2020)

69,7% 
Schagen, 
68,8% NL 
(2019)

2
7

Sociaal domein Achterstands
leerlingen

% 4 t/m 12 
jarigen

Verwey Jonker 
Instituut - 
Kinderen in Tel

Vervallen Vervallen

2
8

Sociaal domein Werkloze 
jongeren

% 16 t/m 22 
jarigen

CBS 1% 
Schagen, 
2% NL 
(2020)

1% 
Schagen, 
2% NL 
(2018)

2
9

Sociaal domein Personen 
met een 
bijstandsuitk
ering

Aantal per 
10.000 
inwoners

CBS 193,4 
Schagen, 
381,2 NL 
(2021)

180,6 
Schagen, 
373,9 NL 
(2019)

3
0

Sociaal domein Lopende re-
integratievoo
rzieningen

Aantal per 
10.000 
inwoners van 
15 - 64 jaar

CBS 99,1 
Schagen, 
202 NL 
(2020)

84,8 
Schagen, 
205,6 NL 
(2019)

3
1

Sociaal domein Jongeren met 
jeugdhulp

% van alle 
jongeren tot 
18 jaar

CBS 9,7% 
Schagen, 
10,5% NL 
(2021)

9,2% 
Schagen, 
10,5% NL 
(2019)

3
2

Sociaal domein Jongeren met 
jeugdbesche
rming

% van alle 
jongeren tot 
18 jaar

CBS 0,8% 
Schagen, 
1,1% NL 
1,0% 
(2021)

0,9% 
Schagen 
1,1% NL 
(2019)

3
3

Sociaal domein Jongeren met 
jeugdreclass
ering

% van alle 
jongeren van 
12 tot 23 jaar

CBS 0,2% 
Schagen, 
0,3% NL 
(2021)

0,2% 
Schagen, 
0,3% NL 
(2019)

3
4

Sociaal domein Cliënten met 
een 
maatwerkarr
angement 
WMO

Aantal 10.000 
inwoners

GMSD 440 
Schagen, 
649 NL 
(2021)

430 
Schagen, 
630 NL 
(2019)

3
5

Volksgezondheid 
en milieu

Omvang 
huishoudelijk 
restafval

Kg/inwoner CBS 146 
Schagen, 
161 NL 
(2019)

155 
Schagen, 
172 NL 
(2018)

3 Volksgezondheid Hernieuwbar % Klimaatmonitor- 30,2% 23,9% 
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6 en milieu e elektriciteit RWS Schagen, 
20% NL 
(2019)

Schagen, 
18,5 NL 
(2018)

3
7

Vhrosv Gemiddelde 
WOZ-waarde

Duizend euro CBS 278 
Schagen, 
290 NL 
(2021)

241 
Schagen, 
248 NL 
(2019)

3
8

Vhrosv Nieuw 
gebouwde 
woningen

Aantal per 
1.000 
woningen

BAG/ABF 1,9 
Schagen, 
9,2 NL 
(2019)

1,9 
Schagen, 
9,2 NL 
(2019)

3
9

Vhrosv Demografisc
he druk

% CBS 84,6% 
Schagen, 
70,1% NL 
(2021)

84,1% 
Schagen, 
70,0% 
NL(2020)

4
0

Vhrosv Gemeentelijk
e woonlasten 
eenpersoons
huishouden

In Euro's Coelo € 800 
Schagen, 
€ 733 NL 
(2021)

€ 725 
Schagen, 
€ 669 NL 
(2019)

4
1

Vhrosv Gemeentelijk
e woonlasten 
meerpersoon
shuishouden

In Euro's Coelo € 851 
Schagen, 
€ 810 NL 
(2021)

€ 768 
Schagen, 
€ 739 NL 
(2019)
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Jaarrekening

Domein lasten
Rekening 

2020

Primaire 
begrotin

g 2021

Begrotin
g na 

wijziging 
2021

Rekening 
2021

Domein ruimte en economie

D1RE1.1
9

Algemeen 1.049 656 162 638

D1RE2.1
9

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

3.251 3.471 848 1.070

D1RE3.1
9

Bedrijven kunnen groeien 272 217 335 340

D1RE4.1
9

Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

376 377 509 479

Subtotaal 4.948 4.721 1.855 2.526

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.1
9

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving

34.657 29.763 35.627 34.255

D2SG2.1
9

Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en 
beleving vorm

11.199 11.086 13.526 13.212

D2SG3.1
9

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond 
leven

11.903 11.839 13.225 13.317

Subtotaal 57.758 52.687 62.379 60.784

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.1
9

Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

12.703 12.956 12.452 11.291

D3LD3.1
9

Verduurzaming van de leefomgeving 6.230 5.933 6.856 6.975

Subtotaal 18.933 18.889 19.308 18.266

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

42.491 41.440 45.553 44.993

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke beslissingen

158 338 238 199

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting 2 1 1

Subtotaal 42.651 41.779 45.792 45.193

Totaal Lasten 124.291 118.076 129.333 126.769

Domein baten Rekening 
2020

Primaire 
Begrotin

g 2021

Begrotin
g na 

wijziging 
2021

Rekening 
2021

Domein ruimte en economie

D1RE1.19 Algemeen 2.484 2.271 2.619 2.539
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D1RE2.19 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij 
willen

2.663 3.599 1.190 1.422

D1RE3.19 Bedrijven kunnen groeien 92 67 67

D1RE4.19 Toeristen komen naar onze gemeente en 
voelen zich hier welkom

64 166 98

Subtotaal 5.239 5.934 4.043 4.126

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen aan de 
samenleving

15.487 9.442 13.308 11.937

D2SG2.19 Inwoners van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele leefomgeving en 
beleving vorm

921 617 766 1.211

D2SG3.19 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig 
met steun van (vrijwillige) zorg, gezond 
leven

7.839 6.444 6.530 6.630

Subtotaal 24.247 16.503 20.605 19.779

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19 Duurzame instandhouding van de 
leefomgeving

890 513 457 606

D3LD3.19 Verduurzaming van de leefomgeving 306 444 444 900

Subtotaal 1.196 957 901 1.506

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19 Inwoners ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

95.087 97.045 101.205 101.840

D4IB2.19 Inwoners zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun leefomgeving en 
betrokken bij alle belangrijke beslissingen

D4IB3.19 Vennootschapsbelasting

Subtotaal 95.087 97.045 101.205 101.840

Totaal Baten 125.769 120.440 126.754 127.251

Rekening 
2020

Primaire 
begrotin

g 2021

Begrotin
g na 

wijziging 
2021

Rekening 
2021

Resultaat voor bestemming 1.478 2.364 -2.579 483

Dotaties aan reserves 15.823 15.504 18.611 18.064

Onttrekkingen aan reserves 14.345 13.142 18.245 15.676

Saldo mutaties reserves -1.478 -2.362 -366 -2.388

Resultaat na bestemming 0 2 -2.946 -1.905
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)  daarvoor geeft.

Balans
De raad heeft op 17 december 2019 de geactualiseerde 'Nota rente, activa en 
afschrijvingsbeleid vastgesteld. In deze notitie is in de afschrijvingstabel vastgelegd 
welke afschrijvingsmethode en –termijn geldt en is van kracht vanaf 1 januari 2020. Alle 
oude investeringen voor deze datum worden afgeschreven op basis van het oude beleid. 
Herwaardering van bestaande kapitaallasten op basis van het nieuwe beleid wordt 
hierdoor niet toegepast. De ondergrens voor het afschrijven van een investering is vanaf 
1 januari 2020 op basis van het begrote bedrag bepaald op € 25.000 voor investeringen 
economisch nut en op € 150.000 voor investeringen maatschappelijk nut.

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur 
gehanteerd. De economische levensduur van activa eindigt, wanneer vervangen 
voordeliger is. In bijlage 1 van de notitie is de ‘Afschrijvingstabel immateriële en 
materiële vaste activa’ opgenomen, waarin de levensduur c.q. afschrijvingstermijn en 
afschrijvingsvorm voor immateriële en materiële vaste activa is weergegeven.

De algemene beleidslijn is dat er wordt afgeschreven volgens de lineaire methode.

De beleidslijn is dat met de afschrijving wordt gestart in het jaar na het in gebruik nemen 
van het actief.

De rentelasten worden gerekend met ingang van het jaar van investeren, omdat op deze
wijze dekking in de begroting wordt opgenomen voor mogelijk aan te trekken leningen.
Voor het eerste jaar wordt rekening gehouden met een halve rentelast (uitgaande van de 
uitvoering gedurende het jaar). Conform hoofdstuk 5.7 worden de afschrijvingslasten 
ingerekend vanaf het jaar nadat het actief in gebruik is genomen.

Vaste activa 
Voor de notitie zijn de vaste activa van belang. Dit bestaat uit de volgende drie 
onderdelen (artikel 33 BBV):

· immateriële vaste activa;
· materiële vaste activa;
· financiële vaste activa.

Tot de immateriële vaste activa behoren de kosten die zijn verbonden aan het afsluiten 
van geldleningen, het saldo van agio en disagio, de kosten van onderzoek en 
ontwikkeling voor een bepaald actief en de bijdragen aan activa in eigendom van derden 
(artikel 34 BBV).

Materiële vaste activa zijn bezittingen van stoffelijke aard die langdurig gebruikt worden 
voor de bedrijfsvoering. In artikel 35 van de BBV wordt het volgende onderscheid 
gemaakt:

· investeringen met een economisch nut;
· investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten 

een heffing kan worden geheven;
· investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
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De materiële vaste activa worden concreter omschreven in artikel 52, eerste lid van het 
BBV:

· gronden en terreinen;
· woonruimten;
· bedrijfsgebouwen;
· grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
· vervoermiddelen;
· machines, apparaten en installaties;
· overig.

Financiële vaste activa
Financiële activa zijn (op hoofdlijnen) kapitaalverstrekkingen en langlopend verstrekte 
leningen (artikel 36 BBV). 

Voorraden
Bouwgronden / onderhanden werk

- De bouwgronden/onderhanden werk bouwplannen zijn gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijzen van de gronden. Deze verkrijgingsprijzen zijn vermeerderd met 
de directe kosten van de bouwplannen, indirect toe te rekenen overige 
bedrijfskosten en financieringskosten en verminderd met de verkoopopbrengsten 
van de bouwrijpe gronden.

- De gronden begrepen in de zogenaamde verspreide percelen zijn gewaardeerd 
tegen de gemiddelde marktwaarde.

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd 
tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs 
omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend 
(zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te 
achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien die met voldoende mate 
van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen 
sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten 
in mindering gebracht. Indien het verwachte resultaat voor een complex negatief blijkt, 
wordt hiervoor een voorziening ingesteld. 
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde 
indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. 

Rente
De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze van 
verantwoorden van rente in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, hebben er toe 
geleid dat in het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (BBV) is 
opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moet worden 
toegerekend met behulp van een renteomslag. Omdat de onderlinge vergelijking tussen 
gemeenten het uitgangspunt is voor de aanpassingen van het BBV is hier sprake van een 
verplichting.
De term “taakvelden” is de opvolger van “producten”. In het wijzigingsbesluit BBV is een 
uniforme indeling in taakvelden opgenomen. Deze wordt naast de eigen gemeentelijke 
begrotingsindeling bijgehouden.
De rente die aan de taakvelden wordt door belast, wordt toegerekend op basis van een 
omslagrente. De basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de taakvelden 
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hoort. De omslagrente mag op een veelvoud van een half procent worden afgerond. De 
omslagrente mag maximaal 0,5% afwijken van het werkelijke rentepercentage.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met een vermindering van 
een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Risico's, rechten en voorwaardelijke/onzekere verplichtingen
Voor zover de gemeente belangrijke financiële risico's (bijvoorbeeld claims, lopende 
rechtszaken, geschillen en dergelijke) loopt, zijn deze elders in de toelichting vermeld. 

Dit geldt tevens voor de voorwaardelijke en onzekere rechten en verplichtingen, evenals 
de gegeven zekerheden en aangegane verbintenissen (bijvoorbeeld hypotheken, 
hypotheekverklaring, borgstellingen, verleende opties en dergelijke).
Wanneer het duidelijk is dat deze risico's en/of verplichtingen daadwerkelijk worden 
geëffectueerd, wordt daarvoor een voorziening in de jaarrekening opgenomen.

Reserves en voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken 
verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Toelichting op de aard en reden van de reserves en voorzieningen
In artikel 54 en 55 van het BBV is bepaald dat in de toelichting op de balans de aard en 
de reden van de reserves en voorzieningen en de wijzigingen daarin wordt toegelicht. In 
de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in de raadsvergadering van januari 2013, 
is de aard en de reden van elke reserve en voorziening apart vermeld. 

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane 
aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Gewaarborgde geldleningen
De gewaarborgde geldleningen in verband met woningen zijn overgegaan naar de 
Stichting Waarborgfonds Eigen woningen. Een zogenaamde achtervangfunctie voor de 
gemeente is echter blijven bestaan.

Resultaatbepaling
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde 
waarderingsgrondslagen. Verliezen - voor zover materieel - worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord op het 
moment waarop deze als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Immateriële vaste activa
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Materiële vaste activa
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Financiële vaste activa
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Voorraden
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 
jaar
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Liquide middelen
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Overlopende activa
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Eigen vermogen
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Toelichting reserves
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Voorzieningen
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Toelichting voorzieningen
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Vaste schulden met een rente typische looptijd van één 
jaar of langer
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Netto-vlottende schulden met een rente typische 
looptijd korter dan één jaar
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Overlopende passiva
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Waarborgen en garanties
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Verloop van de post onvoorzien
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Algemene dekkingsmiddelen
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Overzicht baten en lasten met algemene 
dekkingsmiddelen en overhead
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  Overzicht incidentele baten en lasten
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Taakvelden
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Vennootschapsbelasting
In 2021 is per saldo een bedrag ad € 391 aan vennootschapsbelasting betaald. Dit betreft 
een ontvangst van € 57 op basis van de definitieve aanslag voor 2019 en een betaling 
van € 449 over het jaar 2021. Voor 2021 betreft het een voorlopige aanslag.
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  Begrotingsrechtmatigheid
Nr
.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen 
tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen 
worden onderkend:

Onrecht-
matig, 
maar telt 
niet mee 
voor het 
oordeel

Onrecht-
matig, en 
telt mee 
voor het 
oordeel

1 Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet 
passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men 
tegen beter weten in geen voorstel tot 
begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de 
doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk 
aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving 
(subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. 

X

2 Budgetoverschrijdingen die passen binnen het 
bestaande beleid, maar waarbij de accountant 
ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig 
zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte 
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse 
informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel 
tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met 
de budgetregels zoals afgesproken met de raad. 

X

3 Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels 
worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of 
kostendekkende omzet.

X

4 Budgetoverschrijdingen bij open einde 
(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open 
karakter in het kader van het opmaken van de 
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) 
overschrijding.

X 

5 Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door 
extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de 
aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog 
geen besluit genomen

X

6 Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke 
achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd 
omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de 
subsidieverstrekker, belastingdienst of een 
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een 
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan 
om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en 
regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht 
komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor 
dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor 
moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de 
jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er 
gevolgen zijn voor het lopende jaar. 
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 
- geconstateerd na verantwoordingsjaar

X X
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7 Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 
(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk 
zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en 
financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende 
jaren. 
- jaar van investeren 
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren X

X

Overschrijdingen programmarekening (Domein Ruimte en Economie)

· Er is een overschrijding op het totaal van de lasten van het Economisch Domein. 
De reden hiervoor is als volgt:

- In 2021 werd in de begroting nog (onterecht) rekening gehouden met een 
opbrengst van € 1 mln. (negatief) Voor tafelzilver. Deze doelstelling was in 
2020 echter als volledig gerealiseerd. Zie hiervoor ook de tekst in de 
jaarrekening 2020 (paragraaf grondbeleid)

- In 2021 is de afrekening van de subsidies die betrekking hebben op fase 1 
van de projecten SOK Zwakke Schakels (SV Petten), definitief geworden. 
Dit voordeel van € 0,5 mln (positief) is ten gunste van de “reserve SV 
Petten” gebracht om daarmee beschikbaar te blijven voor de afwikkeling 
van fase 2.
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Af te sluiten investeringen

Nummer omschrijving Budget
Mutaties 
t/m 2021

Ruimte Toelichting

7002044 ICT netwerk/ 
dataserver

167.719 168.365 -646Afgerond met kleine 
overschrijding.

7002047 Audiovisuele voorz/
middelen

33.544 19.670 13.874
Afgerond binnen budget.

3247002 Waterscooter extra 
hulppost RB Petten

23.000 0 23.000Extra waterscooter gaat 
er niet komen. We 
houden 1 post op Petten.

7140019 Viking buggy RB 
Callantsoog

30.000 31.554 -916 Investering gedaan en 
verwachten geen factuur 
meer.

7140026 Viking Buddy RB 
Petten

26.701 34.530 -7.829 Investering gedaan en 
verwachten geen factuur 
meer.

7140030 Vaartuig CLG119 RB 
Callantsoog

40.000 51.998 -11.998Het begrote bedrag was 
op basis van een offerte 
waarin  geen rekening 
was gehouden met een 
motor.  Gelet op de kort 
afstand tot het nieuwe 
seizoen is er snel 
gehandeld en is er 
alsnog een motor 
aangeschaft.  Dit was 
noodzakelijk om de 
strandveiligheid op het 
water te kunnen 
waarborgen van het 
seizoen 2021. Hierdoor 
is echter wel een 
overschrijding ontstaan.

7140031 Viking Buggy RB Sint 
Maartenszee

30.000 28.743 1.257 Investering gedaan en 
verwachten geen factuur 
meer.

3244024 Sint Boys A-veld 93.175 56.767 36.408Bij het vaststellen van 
het accommodatiebeleid 
is uitgegaan van een 
volledige reconstructie 
van de velden. Na 
inspectie bleek dat 
bepaalde onderdelen 
nog goed functioneerde 
en daardoor niet 
vervangen moest 
worden. Deze 
constatering in 
combinatie met gunstige 
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aanbesteding zorgen 
voor een besparing op 
de kosten van de diverse 
sportvelden Het 
overschot wordt ten 
gunste gebracht van de 
reserve 
accommodatiebeleid.

3244016 Geel Zwart A-veld 98.794 66.811 31.983  Bij het vaststellen van 
het accommodatiebeleid 
is uitgegaan van een 
volledige reconstructie 
van de velden. Na 
inspectie bleek dat 
bepaalde onderdelen 
nog goed functioneerde 
en daardoor niet 
vervangen moest 
worden. Deze 
constatering in 
combinatie met gunstige 
aanbesteding zorgen 
voor een besparing op 
de kosten van de diverse 
sportvelden Het 
overschot wordt ten 
gunste gebracht van de 
reserve 
accommodatiebeleid.

3244023 C-veld vv Dirkshorn 97.226 81.115 16.111Bij het vaststellen van 
het accommodatiebeleid 
is uitgegaan van een 
volledige reconstructie 
van de velden. Na 
inspectie bleek dat 
bepaalde onderdelen 
nog goed functioneerde 
en daardoor niet 
vervangen moest 
worden. Deze 
constatering in 
combinatie met gunstige 
aanbesteding zorgen 
voor een besparing op 
de kosten van de diverse 
sportvelden Het 
overschot wordt ten 
gunste gebracht van de 
reserve 
accommodatiebeleid.
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3244020 Renovatie 
trainingsveld 
Groenoord

350.000 251.655 98.345Bij het vaststellen van 
het accommodatiebeleid 
is uitgegaan van een 
volledige reconstructie 
van de velden. Na 
inspectie bleek dat 
bepaalde onderdelen 
nog goed functioneerde 
en daardoor niet 
vervangen moest 
worden. Deze 
constatering in 
combinatie met gunstige 
aanbesteding zorgen 
voor een besparing op 
de kosten van de diverse 
sportvelden Het 
overschot wordt ten 
gunste gebracht van de 
reserve 
accommodatiebeleid.
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Wet Normering Topinkomens (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 
volgende op gemeente Schagen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-
maximum.

De WNT bepaalt dat de gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris zijn 
gekwalificeerd. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor leidinggevende 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij de Gemeente Schagen bedraagt € 
209.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de 
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor 
de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Er zijn geen medewerkers die bezoldiging boven het maximum ontvangen.

Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking

Gegevens 2021 N.S. Swellengrebel G.E.P. Meijer

bedragen x € 1

Functiegegevens secretaris griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 30/09 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 
in fte)

1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

€ 95.988 € 92.044

Beloningen betaalbaar op termijn € 16.256 € 16.746
Subtotaal € 112.244  € 108.790

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

€ 156.750 € 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag1

N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 112.244 € 108.790

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

 N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020 N.S. Swellengrebel G.E.P. Meijer

bedragen x € 1

Functiegegevens secretaris griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 
in fte)

1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja
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Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

€ 117.302 € 86.594

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.329 € 14.714
Subtotaal € 137.631  € 101.308

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10

€ 201.000 € 201.000

Bezoldiging € 137.631 € 101.308

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Gegevens 2021

bedragen x € 1 A.S. Meijer

Functiegegevens secretaris
Kalenderjaar 2021
Periode functievervulling in het 
kalenderjaar (aanvang – einde)

01/06 – 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling 
in het kalenderjaar

7

Omvang van het dienstverband in uren per 
kalenderjaar

874

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199
Maxima op basis van de normbedragen 
per maand

€ 187.200

Individueel toepasselijke maximum gehele 
periode kalendermaand 1 t/m 12 € 173.926

Bezoldiging (alle bedragen exclusief 
btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 
uurtarief?

Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode € 131.100
Bezoldiging gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12 € 131.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag12

N.v.t.

Bezoldiging € 131.100 

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
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Gegevens 2021 N.S. Swellengrebel

bedragen x € 1

Functiegegevens
Functie bij beëindiging dienstverband secretaris
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 
in fte)

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2021
Uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband

€ 75.000

Individueel toepasselijk maximum € 75.000

Totaal uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband

€ 75.000

Waarvan betaald in 2021 € 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

N.v.t.
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  Sisa bijlage
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022

Ve
rst
rek
ker

Uitk
erin
gsc
ode

Specifieke
uitkering 

Juridische
grondslag

Ontvanger
Indicat

or
Indicat

or Indicator
Indicat

or
Indicat

or
Indica

tor
Je
nV

A12
B

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Naam 
veiligh
eidsre
gio

Bestedi
ng (jaar 
T) 

Besteding 
volgens 
besluit van 
de 
veiligheidsre
gio 
uitgevoerd 
(Ja/nee) 

Cumulat
ieve 
bestedi
ng (t/m 
jaar T)

Eindve
rantwo
ording 
(Ja/Ne
e) 

 
         
  Veiligheidsregio's       
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
control
e n.v.t.  

   Indicat
or:  

A12B/
01

Indicato
r: A12B/

02

Indicator:  
A12B/03

Indicato
r: A12B/

04

Indicat
or:  

A12B/
05  

  Veiligh
eidsre
gio 
Noord-
Hollan
d-
Noord

€ 
60.287 

Ja € 
60.287 

Nee
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FI
N

B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Bested
ing (T-
1) - 
betreft 
nog 
niet 
verant
woord
e 
bedrag
en 
over 
2020

Aantal 
(potenti
eel) 
gedupe
erden 
(als 
gemeld 
door 
Uitvoeri
ngsorga
nisatie 
Herstel 
Toeslag
en aan 
de 
gemeen
te) (jaar 
T)

Cumulatief 
aantal 
(potentieel) 
gedupeerde
n (als 
gemeld door 
Uitvoeringso
rganisatie 
Herstel 
Toeslagen 
aan de 
gemeente) 
(t/m jaar T)

Bestedi
ng (jaar 
T) 
werkelij
ke 
kosten 
van 
onderde
el c 
(artikel 
3)

Cumul
atieve 
bestedi
ng (t/m 
jaar T) 
werkeli
jke 
kosten 
van 
onderd
elen c  
(artikel 
3)

 
         
  Gemeenten       
   Aard 

control
e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control
e n.v.t.  

   Indicat
or:  

B2/01

Indicato
r: B2/02

Indicator:  
B2/03

Indicato
r: B2/04

Indicat
or:  

B2/05  
   € 0 0 0 € 

19.484 
€ 
19.484  

   Normb
edrage
n voor 
a, b en 
d 
(Ja/Ne

Normbe
drag 
voor e 
(Ja/Nee
) (vanaf 
2021)

Eindverantw
oording (Ja/
Nee)
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e) 
(vanaf 
2021)

   

Nee: 
reeks 
1 / Ja: 
reeks 
2

Nee: 
indicato
r B2/13 
en 
B2/14  / 
Ja: 
indicato
r B2/21 
en 
B2/22

 

   
         
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.    
   Indicat

or:  
B2/06

Indicato
r: B2/07

Indicator:  
B2/08

   
   Nee Nee Nee    
   Reeks 

1
Reeks 
1

Reeks 1 Reeks 
1   

   Aantal 
uitgew
erkte 
planne
n van 
aanpa
kken 
(jaar T)

Cumulat
ief 
aantal 
uitgewe
rkte 
plannen 
van 
aanpak
ken (t/m 
jaar T)

Besteding 
(jaar T) 
werkelijke 
kosten van 
onderdeel a, 
b en d 
(artikel 3)

Cumulat
ieve 
bestedi
ng (t/m 
jaar T) 
werkelij
ke 
kosten 
van 
onderde
len a, b 
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en 
d (artike
l 3)

   Keuze 
werkel
ijke 
kosten

Keuze 
werkelij
ke 
kosten

Keuze 
werkelijke 
kosten

Keuze 
werkelij
ke 
kosten   

   Aard 
control

e D2

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle R

Aard 
controle 

n.v.t.   
   Indicat

or:  
B2/09

Indicato
r: B2/10

Indicator:  
B2/11

Indicato
r: B2/12

  
         
   Bested

ing 
(jaar T) 
werkeli
jke 
kosten 
van 
onderd
eel e 
(artikel 
3)

Cumulat
ieve 
bestedi
ng (t/m 
jaar T) 
werkelij
ke 
kosten 
van 
onderde
len e 
(artikel 
3)     

   Keuze 
werkel
ijke 
kosten

Keuze 
werkelij
ke 
kosten     

         
   Aard 

control
Aard 

controle 
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e R n.v.t.
   Indicat

or:  
B2/13

Indicato
r: B2/14

    
         
   Reeks 

2
Reeks 
2

Reeks 2 Reeks 
2

Reeks 
2

Reek
s 2

   Normb
edrag 
onderd
eel a x 
aantal 
(potent
ieel) 
gedup
eerden

Normbe
drag 
onderde
el a x 
aantal 
(potenti
eel) 
gedupe
erden 
cumulati
ef (t/m 
jaar T) 

Normbedrag 
onderdeel b 
x aantal 
plannen van 
aanpak

Normbe
drag 
onderde
el b x 
aantal 
plannen 
van 
aanpak 
(t/m jaar 
T) 

Normb
edrag 
onderd
eel d x 
aantal 
nazorg
traject
en

Norm
bedra
g 
onder
deel d 
x 
aantal 
nazor
gtraje
cten 
(t/m 
jaar 
T) 

   Keuze 
normb
edrag
en

Keuze 
normbe
dragen

Keuze 
normbedrag
en

Keuze 
normbe
dragen

Keuze 
normb
edrag
en

Keuz
e 
norm
bedra
gen

   Aard 
control

e R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
control

e R

Aard 
contro

le 
n.v.t.

   Indicat
or:  

B2/15

Indicato
r: B2/16

Indicator:  
B2/17

Indicato
r: B2/18

Indicat
or:  

B2/19

Indica
tor:  

B2/20
         

   Normb Normbe   
 

 

221



edrag 
onderd
eel e 
(afhan
kelijk 
van 
aantal 
(potent
ieel) 
gedup
eerde), 
indien 
nog 
niet 
eerder 
opgeg
even 
(jaar T)

drag 
onderde
el e 
(afhank
elijk van 
aantal 
(potenti
eel)  
gedupe
erde), 
indien 
nog niet 
eerder 
opgege
ven (t/m 
jaar T) 

   Keuze 
normb
edrag
en

Keuze 
normbe
dragen

  

 

 

         

   Aard 
control

e R

Aard 
controle 

n.v.t

  

 

 

   Indicat
or:  

B2/21

Indicato
r: B2/22

  

 

 

         

BZ
K

C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Eindve
rantwo
ording 
(Ja/Ne

Aantal 
woninge
n dat 
bereikt 

Aantal 
woningen 
waar 
energiebesp
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e) is met 
het 
project 
(t/m jaar 
T)

arende 
maatregelen 
plaatsvinden 
(t/m jaar T)

         
  Gemeenten       
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

  

 
   Indicat

or:  
C1/01

Indicato
r: C1/02

Indicator:  
C1/03

  

 
   Ja 2.897 2.897    
   Project

naam/
numm
er per 
project

Bestedi
ng (jaar 
T) per 
project

Bestedingen 
(jaar T) 
komen 
overeen met 
ingediende 
projectplan 
(Ja/Nee)

Bestedi
ng (jaar 
T) aan 
afwijkin
gen

  

      Alleen 
invullen 
bij 
akkoord 
ministeri
e

  

         

   Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

R

  

   Indicat
or:  

Indicato
r: C1/05

Indicator:  
C1/06

Indicato
r: C1/07
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C1/04
  1 20190

00064
3747

€ 
255.665 

Ja    

   Kopie 
project
naam/
numm
er

Cumulat
ieve 
totale 
bestedi
ngen (t/
m jaar 
T)

Toelichting 
op 
afwijkingen

Project 
afgeron
d in 
(jaar 
T)? (Ja/
Nee)

  

    Deze 
indicato
r is 
bedoeld 
voor de 
tussentij
dse 
afstem
ming 
van de 
juistheid 
en 
volledig
heid 
van de 
verantw
oording
sinform
atie

    

         

   Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.
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   Indicat
or:  

C1/08

Indicato
r: C1/09

Indicator:  
C1/10 Indicato

r: C1/11

  

  1 20190
00064
3747

€ 
260.616 

 Ja   

BZ
K

C7C Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Hieron
der per 
regel 
één 
beschi
kkings
numm
er en 
in de 
kolom
men 
ernaas
t de 
verant
woordi
ngsinfo
rmatie

Bestedi
ng (jaar 
T) ten 
laste 
van 
provinci
ale 
middele
n

Overige 
bestedingen 
(jaar 
T)                  
 

                     
                     
                     
             

Cumulat
ieve 
bestedi
ngen 
ten 
laste 
van 
provinci
ale 
middele
n (t/m 
jaar T)

Cumul
atieve 
overig
e 
bestedi
ngen 
(t/m 
jaar T)

Toelic
hting 
afwijki
ng

           
           
           
     

  Provinciale beschikking en/of verordening    Deze 
indicato
r is 
bedoeld 
voor de 
tussentij
dse 
afstem
ming 
van de 
juistheid 

Deze 
indicat
or is 
bedoel
d voor 
de 
tussent
ijdse 
afstem
ming 
van de 
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en 
volledig
heid 
van de 
verantw
oording
sinform
atie

juisthei
d en 
volledi
gheid 
van de 
verant
woordi
ngsinfo
rmatie

  Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)       

   Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
contro

le 
n.v.t.

   Indicat
or:  

C7C/0
1

Indicato
r: C7C/

02

Indicator:  
C7C/03

Indicato
r: C7C/

04

Indicat
or:  

C7C/0
5

Indica
tor:  

C7C/0
6

  1 2010/2
455

€ 0 € 0 € 
150.074 

€ 
5.294.
121  

  Kopie 
beschi
kkings
numm
er

Eindver
antwoor
ding 
(Ja/Nee
)             
              
       

Activiteiten 
stedelijke 
vernieuwing 
(in aantallen)

Activiteit
en 
stedelijk
e 
vernieu
wing (in 
aantalle
n)

Activite
iten 
stedelij
ke 
vernie
uwing

 
    Afspraak Realisa

tie
Toelic
hting 
afwijki
ng  
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    Alleen in te 
vullen na 
afloop 
project

Alleen 
in te 
vullen 
na 
afloop 
project

Alleen 
in te 
vullen 
na 
afloop 
project  

   Aard 
control
e n.v.t.

 Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle D1

Aard 
controle 

D1

Aard 
control
e n.v.t.  

  Indicat
or:  

C7C/0
7

Indicato
r: C7C/

08

Indicator:  
C7C/09

Indicato
r: C7C/

10

Indicat
or:  

C7C/1
1  

  1 2010/2
455

Ja 32 29 Door 
de 
econo
mische 
crisis 
is het 
oorspr
onkelij
ke plan 
aange
past. 
Hierdo
or zijn 
er 3 
woning
en 
minder 
opgele
verd 
dan er 
oorspr
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onkelij
k 
geplan
d 
stonde
n. 

BZ
K

C56 Regeling huisvesting aandachtsgroepen Beschi
kkings
numm
er

Projectn
aam  

Besteding 
(jaar T) per 
project

Cumulat
ieve 
bestedi
ngen (t/
m jaar 
T) -  per 
project

Aantal 
woonr
uimten 
en 
verblijf
sruimt
en 
waarva
n de 
werkza
amhed
en zijn 
gestart 
in (jaar 
T)

Aantal 
volledi
g 
gereal
iseerd
e 
woonr
uimte
n en 
verblijf
sruimt
en (t/
m jaar 
T)

      Inclusief 
uitvoeri
ng door 
derde 
vanaf 
SiSa 
2022

  

         

   Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
contro

le 
n.v.t.

   Indicat Indicato Indicator:  Indicato Indicat Indica
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or: 
C56/0

1

r: 
C56/02

C56/03 r: 
C56/04

or: 
C56/0

5

tor:  
C56/0

6
  1 RHA-

2021-
02275
507

Huisves
ting 
arbeids
migrant
en de 
Lus

€ 0 € 0 0 0

   Kopie 
Project
naam  

Opgevo
erde 
kostena
ctiviteite
n zoals 
opgeno
men in 
de 
aanvraa
g zijn 
onveran
derd (t/
m jaar 
T) 
(Ja/Nee
)

De 
uitvoering 
loopt 
volgens de 
planning (ja/
nee)

Zelfstan
dige 
uitvoeri
ng 
(ja/nee)

  

         

         

   Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

  

   Indicat
or:  

C56/0
7

Indicato
r:  

C56/08

Indicator:  
C56/09

Indicato
r:  

C56/10
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  1 Huisve
sting 
arbeid
smigra
nten 
de Lus

Ja Ja

Ja

  

   Eindve
rantwo
ording 
(Ja/Ne
e) 

     

         

         

   Aard 
control
e n.v.t.

     

   Indicat
or:  

C56/1
1

     

   Nee      

BZ
K

C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Aantal 
gedup
eerden 
(artikel 
1, lid 
2)

Bereken
ing 
bedrag 
uitvoeri
ngskost
en

Gederfde 
opbrengsten 
(jaar T) die 
voortvloeien 
uit het 
kwijtschelde
n van 
gemeentelijk
e 
belastingen

Eindver
antwoor
ding 
(Ja/Nee
)
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   Aard 
control

e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

n.v.t.

  

   Indicat
or:  

C62/0
1

Indicato
r:  

C62/02

Indicator:  
C62/03

Indicato
r:  

C62/04

  

   0 € 0 € 0 Nee   

OC
W

D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Bested
ing 
(jaar T) 
aan 
voorzie
ningen 
voor 
voorsc
hoolse 
educati
e die 
voldoe
n aan 
de 
wettelij
ke 
kwalite
itseise
n 
(confor
m 
artikel 
166, 
eerste 
lid 
WPO) 

Bestedi
ng (jaar 
T) aan 
overige 
activiteit
en 
(naast 
VVE) 
voor 
leerling
en met 
een 
grote 
achterst
and in 
de 
Nederla
ndse 
taal 
(confor
m 
artikel 
165 
WPO) 

Besteding 
(jaar T) aan 
afspraken 
over voor- 
en 
vroegschool
se educatie 
met 
bevoegde 
gezagsorgan
en van 
scholen, 
houders van 
kindcentra 
en 
peuterspeelz
alen 
(conform 
artikel 167 
WPO)  

Opgebo
uwde 
reserve 
ultimo 
(jaar T-
1)
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  Gemeenten       

   Aard 
control

e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

  

   Indicat
or:  

D8/01

Indicato
r: D8/02

Indicator:  
D8/03

Indicato
r: D8/04

  

   € 
365.93
8 

€ 0 € 0 € 
170.306 

  

   Hieron
der per 
regel 
één 
gemee
nte(co
de) 
selecte
ren en 
in de 
kolom
men 
ernaas
t de 
verant
woordi
ngsinfo
rmatie 
voor 
die 
gemee
nte 
invulle

Aan 
andere 
gemeen
ten (in 
jaar T) 
overgeb
oekte 
middele
n 
(lasten) 
uit de 
specifie
ke 
uitkerin
g 
onderwij
sachter
standen
beleid 

Hieronder 
per regel 
één 
gemeente(co
de) 
selecteren 
en in de 
kolommen 
ernaast de 
verantwoordi
ngsinformati
e voor die 
gemeente 
invullen

Aan 
andere 
gemeen
ten (in 
jaar T) 
overgeb
oekte 
middele
n 
(baten) 
uit de 
specifie
ke 
uitkerin
g 
onderwij
sachter
standen
beleid 
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n
    Bedrag  Bedrag   
         
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

R

 

 
   Indicat

or:  
D8/05

Indicato
r: D8/06

Indicator:  
D8/07

Indicato
r: D8/08

 

 
  1       

OC
W

D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Bested
ing 
(jaar T) 
maatre
gelen 
artikel 
3, lid 2, 
a t/m e 
samen 
opgete
ld

Bestedi
ng (jaar 
T) voor 
tijdelijke 
extra 
huur 
van 
bestaan
de 
huisvest
ing 
indien 
deze 
extra 
huisvest
ing 
nodig is 
voor de 
uitvoeri
ng van 
maatreg
elen die 
scholen 
of 

Besteding 
(jaar T) voor 
ambtelijke 
capaciteit 
van de 
gemeente of 
inkoop van 
expertise 
voor de 
uitvoering 
van het 
Nationaal 
Programma 
Onderwijs

Opgebo
uwde 
reserve 
ultimo 
(jaar T-
1)
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gemeen
ten in 
het 
kader 
van het 
Nationa
al 
Progra
mma 
Onderwi
js 
nemen

         

         

   Aard 
control

e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

  

   Indicat
or:  

D14/0
1

Indicato
r:  

D14/02

Indicator:  
D14/03

Indicato
r:  

D14/04

  

   € 
9.441 

€ 0 € 0 € 0   

   Hieron
der per 
regel 
één 
gemee
nte(co
de) 
selecte
ren en 
in de 
kolom

Aan 
andere 
gemeen
ten (in 
jaar T) 
overgeb
oekte 
middele
n 
(lasten) 
uit de 

Hieronder 
per regel 
één 
gemeente(co
de) 
selecteren 
en in de 
kolommen 
ernaast de 
verantwoordi
ngsinformati

Van 
andere 
gemeen
ten (in 
jaar T) 
overgeb
oekte 
middele
n 
(baten) 
uit de 
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men 
ernaas
t de 
verant
woordi
ngsinfo
rmatie 
voor 
die 
gemee
nte 
invulle
n

specifie
ke 
uitkerin
g 
gemeen
ten 
t.b.v. 
het 
Nationa
al 
Progra
mma 
Onderwi
js

e voor die 
gemeente 
invullen

specifie
ke 
uitkerin
g 
gemeen
ten 
t.b.v. 
het 
Nationa
al 
Progra
mma 
Onderwi
js

         

         

   Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

R

  

   Indicat
or:  

D14/0
5

Indicato
r:  

D14/06

Indicator:  
D14/07

Indicato
r:  

D14/08

  

  1       
Ien
W

E27
B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Hieron
der per 
regel 
één 
beschi
kkings
numm
er en 
in de 
kolom

Bestedi
ng (jaar 
T) ten 
laste 
van 
provinci
ale 
middele
n

Overige 
bestedingen 
(jaar T)

Correct
ie ten 
opzichte 
van tot 
(jaar T) 
verantw
oorde 
bestedi
ngen 
ten 

Correc
tie ten 
opzicht
e van 
tot 
(jaar T) 
verant
woord
e 
overig
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men 
ernaas
t de 
verant
woordi
ngsinfo
rmatie

laste 
van 
provinci
ale 
middele
n

e 
bestedi
ngen

  
Provinciale beschikking en/of verordening

   Indien 
de 
correcti
e een 
vermeer
dering 
van 
bestedi
ngen 
betreft, 
mag het 
alleen 
gaan 
over 
nog niet 
eerder 
verantw
oorde 
bestedi
ngen

Indien 
de 
correct
ie een 
verme
erderin
g van 
bestedi
ngen 
betreft, 
mag 
het 
alleen 
gaan 
over 
nog 
niet 
eerder 
verant
woord
e 
bestedi
ngen  

  Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen      

 
   Aard Aard Aard Aard Aard  

236



control
e n.v.t.

controle 
R

controle R controle 
R

control
e R

   Indicat
or:  

E27B/
01

Indicato
r: E27B/

02

Indicator:  
E27B/03

Indicato
r: E27B/

04

Indicat
or:  

E27B/
05  

  1 75117
4/7560
50

€ 0 € 94.648   

 
  Kopie 

beschi
kkings
numm
er

Cumulat
ieve 
bestedi
ng ten 
laste 
van 
provinci
ale 
middele
n
(t/m jaar 
T)

Cumulatieve 
overige 
bestedingen 
(t/m jaar T)  

Toelichti
ng

Eindve
rantwo
ording 
(Ja/Ne
e)

 
   Deze 

indicato
r is 
bedoeld 
voor de 
tussentij
dse 
afstem
ming 
van de 
juistheid 
en 
volledig

Deze 
indicator is 
bedoeld voor 
de 
tussentijdse 
afstemming 
van de 
juistheid en 
volledigheid 
van de 
verantwoordi
ngsinformati
e

 Als u 
kiest 
voor 
‘ja’, 
beteke
nt dit 
dat het 
project 
is 
afgero
nd en 
u voor 
de 
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heid 
van de 
verantw
oording
sinform
atie

komen
de 
jaren 
geen 
bestedi
ngen 
meer 
wilt 
verant
woord
en

        
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
control
e n.v.t.  

  Indicat
or:  

E27B/
06

Indicato
r: E27B/

07

Indicator:  
E27B/08

Indicato
r: E27B/

09

Indicat
or:  

E27B/
10  

  1 75117
4/7560
50

€ 
788.585 

€ 2.721.511  Nee

 
EZ
K

F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie Project
naam/
numm
er

Bestedi
ng (jaar 
T) ten 
laste 
van 
Rijksmi
ddelen

Cumulatieve 
besteding 
ten laste van 
Rijksmiddele
n (t/m jaar T)

Project 
afgeron
d in 
(jaar 
T)? (Ja/
Nee)

Toelich
ting

 
     Deze 

indicator is 
bedoeld voor 
de 
tussentijdse 
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afstemming 
van de 
juistheid en 
volledigheid 
van de 
verantwoordi
ngsinformati
e

         
   Aard 

control
e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
control
e n.v.t.  

   Indicat
or:  

F9/01

Indicato
r: F9/02

Indicator:  
F9/03

Indicato
r: F9/04

Indicat
or:  

F9/05  
  1 EAW-

20-
00296
384

€ 
20.660 

€ 20.660 Ja Advies 
warmt
etransi
tie 
opgest
eld.  

   Eindve
rantwo
ording 
(Ja/Ne
e)      

         
         
   Aard 

control
e n.v.t.      

   Indicat
or:  

F9/06      
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   Ja      
SZ
W

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021         
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                           

Bested
ing 
(jaar T) 
algem
ene 
bijstan
d

Baten 
(jaar T) 
algeme
ne 
bijstand 
(exclusi
ef Rijk)

Besteding 
(jaar T) 
IOAW

Baten 
(jaar T) 
IOAW 
(exclusi
ef Rijk)

Bested
ing 
(jaar T) 
IOAZ

Baten 
(jaar 
T) 
IOAZ 
(exclu
sief 
Rijk)

   Geme
ente

Gemee
nte

Gemeente Gemee
nte

Geme
ente

Geme
ente

  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente 
in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op 
grond van de Wgr

I.1 
Partici
patiew
et 
(PW)

I.1 
Particip
atiewet 
(PW)

I.2 Wet 
inkomensvo
orziening 
oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsonge
schikte 
werkloze 
werknemers 
(IOAW)

I.2 Wet 
inkome
nsvoorzi
ening 
oudere 
en 
gedeelt
elijk 
arbeids
ongesc
hikte 
werkloz
e 
werkne
mers 
(IOAW)

I.3 Wet 
inkome
nsvoor
ziening 
oudere 
en 
gedeel
telijk 
arbeid
songes
chikte 
gewez
en 
zelfsta
ndigen 
(IOAZ)

I.3 
Wet 
inkom
ensvo
orzien
ing 
ouder
e en 
gedee
ltelijk 
arbeid
songe
schikt
e 
gewez
en 
zelfsta
ndige
n 
(IOAZ
)

   Aard 
control

e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control

e R

Aard 
contro

le R
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   Indicat
or:  

G2/01

Indicato
r: G2/02

Indicator:  
G2/03

Indicato
r: G2/04

Indicat
or:  

G2/05

Indica
tor:  

G2/06
   € 

6.671.
577 

€ 
205.883 

€ 265.347 € 897 € 
51.068 

€ 
9.072 

   Bested
ing 
(jaar T) 
Bbz 
2004 
levens
onderh
oud

Baten 
(jaar T) 
Bbz 
2004 
levenso
nderhou
d

Baten (jaar 
T) WWIK 
(exclusief 
Rijk)

Bestedi
ng (jaar 
T) 
Loonko
stensub
sidie 
o.g.v. 
art. 10d 
Particip
atiewet

Baten 
(jaar T) 
Loonk
ostens
ubsidie 
o.g.v. 
art. 
10d 
Partici
patiew
et 
(excl. 
Rijk)

Geder
fde 
baten 
die 
voortv
loeien 
uit 
kwijts
cheld
en 
schuld
en 
gebun
delde 
uitkeri
ng 
Partici
patiew
et in 
(jaar 
T)

   Geme
ente

Gemee
nte

Gemeente Gemee
nte

Geme
ente

Geme
ente

   I.4 
Besluit 
bijstan
dverle
ning 

I.4 
Besluit 
bijstand
verlenin
g 

I.6 Wet werk 
en inkomen 
kunstenaars 
(WWIK)

I.7 
Particip
atiewet 
(PW)

I.7 
Partici
patiew
et 
(PW)

Partici
patiew
et 
(PW)
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zelfsta
ndigen 
2004 
(levens
onderh
oud) 
(Bbz 
2004) 

zelfstan
digen 
2004 
(levens
onderho
ud) 
(Bbz 
2004) 

   Aard 
control

e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control

e R

Aard 
contro

le R
   Indicat

or:  
G2/07

Indicato
r: G2/08

Indicator:  
G2/09

Indicato
r: G2/10

Indicat
or:  

G2/11

Indica
tor:  

G2/12
   € 

388.77
1 

€ 0 € 0 € 
160.130 

€ 0 € 
181.7
27 

   Mutati
es 
(dotati
es en 
vrijval) 
voorzie
ning 
dubieu
ze 
debite
uren 
als 
gevolg 
van 
kwijt te 
scheld
en 

Volledig 
zelfstan
dige 
uitvoeri
ng (Ja/
Nee)
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schuld
en 
gebun
delde 
uitkerin
g 
Partici
patiew
et (jaar 
T)

   Geme
ente

     

   Partici
patiew
et 
(PW)

     

   Aard 
control

e D2

Aard 
controle 

n.v.t.

    

   Indicat
or:  

G2/13

Indicato
r: G2/14

    

   € 0 Ja     

SZ
W

G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_gemeentedeel 2021

Bested
ing 
(jaar T) 
kapitaa
lverstr
ekking 

Baten 
(jaar T) 
kapitaal
verstrek
king 
(exclusi
ef Rijk)

Baten 
vanwege 
vóór 1 
januari 2020 
verstrekt 
kapitaal 
(exclusief 
Rijk)

Bestedi
ng (jaar 
T) Bob

Baten 
(jaar T) 
Bob 
(exclus
ief 
Rijk)

Beste
ding 
(jaar 
T) 
onder
zoeks
koste
n 
artikel 
52, 
eerste 
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lid, 
onder
deel 
b, Bbz 
2004 
(Bob)

  Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004       

  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente 
in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op 
grond van de Wgr.  

      

   Aard 
control

e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control

e R

Aard 
contro

le R
   Indicat

or:  
G3/01

Indicato
r: G3/02

Indicator:  
G3/03

Indicato
r: G3/04

Indicat
or:  

G3/05

Indica
tor:  

G3/06
   € 

70.690 
€ 
60.829 

€ 20.260 € 0 € 0 € 
44.54
1 

   BBZ 
vóór 
2020 – 
levens
onderh
oud 
(exclus
ief 
BOB)

BBZ 
vóór 
2020 – 
kapitaal
verstrek
king 
(exclusi
ef BOB)

BBZ vóór 
2020 – 
levensonder
houd  en 
kapitaalverst
rekkingen 
(BOB)

BBZ 
vanaf 
2020 – 
kapitaal
verstrek
king 

Volledi
g 
zelfsta
ndige 
uitvoeri
ng (Ja/
Nee)
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   Gederf
de 
baten 
die 
voortvl
oeien 
uit 
kwijtsc
helden 
schuld
en 
levens
onderh
oud 
BBZ in 
(jaar T) 
(exclus
ief 
BOB) 

Gederfd
e baten 
die 
voortvlo
eien uit 
kwijtsch
elden 
van 
achterst
allige 
betaling
en 
kapitaal
verstrek
kingen 
BBZ in 
(jaar T) 
(exclusi
ef 
BOB) 

Gederfde 
baten die 
voortvloeien 
uit 
kwijtschelde
n schulden 
levensonder
houd BBZ en 
achterstallig
e betalingen 
kapitaalverst
rekkingen 
BOB in (jaar 
T)

Gederfd
e baten 
die 
voortvlo
eien uit 
kwijtsch
elden 
van 
achterst
allige 
betaling
en 
kapitaal
verstrek
kingen 
BBZ in 
(jaar T)

  

         
   Aard 

control
e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control
e n.v.t.

 

   Indicat
or:  

G3/07

Indicato
r: G3/08

Indicator:  
G3/09

Indicato
r: G3/10

Indicat
or:  

G3/11

 

   € 0 € 0 € 0 € 0 Nee  

SZ
W

G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 
2021                          

Welke 
regelin
g 
betreft 
het?

Bestedi
ng (jaar 
T) 
levenso
nderhou
d

Besteding 
(jaar T) 
kapitaalverst
rekking

Baten 
(jaar T) 
levenso
nderhou
d

Baten 
(jaar T) 
kapitaa
lverstr
ekking 
(aflossi

Baten 
(jaar 
T) 
kapita
alvers
trekki
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ng) ng 
(overi
g)

         
  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam 
opgericht op grond van de Wgr

      

   Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R
Aard 

controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control

e R

Aard 
contro

le R
   Indicat

or:  
G4/01

Indicato
r: G4/02

Indicator:  
G4/03

Indicato
r: G4/04

Indicat
or:  

G4/05

Indica
tor:  

G4/06
  1 Tozo 1 

(1 mrt 
tot 1 
juni 
2020)

€ 5.500 € 0 € 
24.112 

€ 
56.256 

€ 0 

  2 Tozo 2 
(1 juni 
tot 1 
oktobe
r 2020)

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

  3 Tozo 3 
(1 
oktobe
r 2020 
tot 1 
april 

€ 
673.709 

€ 77.170 € 
33.298 

€ 295 € 0 
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2021) 
  4 Tozo 4 

(gelde
nd van 
1 april 
2021 
tot 1 
juli 
2021)

€ 
304.318 

€ 0 € 352 € 0 € 0 

  5 Tozo 5 
(gelde
nd van 
1 juli 
tot 1 
oktobe
r 2021)

€ 
110.264 

€ 0 € 2.800 € 0 € 0 

  Kopie 
regelin
g

Aantal 
besluite
n 
levenso
nderhou
d (jaar 
T)

Aantal 
besluiten 
kapitaalverst
rekking (jaar 
T)

Volledig 
zelfstan
dige 
uitvoeri
ng (Ja/
Nee)

  
        
        
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

n.v.t.   
   Indicat

or:  
G4/07

Indicato
r: G4/08

Indicator:  
G4/09

Indicato
r: G4/10

  
  1 Tozo 1 

(1 mrt 
tot 1 

0 0 Ja   
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juni 
2020)

  2 Tozo 2 
(1 juni 
tot 1 
oktobe
r 2020)

0 0

Ja   
  3 Tozo 3 

(1 
oktobe
r 2020 
tot 1 
april 
2021) 

76 15

Ja   
  4 Tozo 4 

(gelde
nd van 
1 april 
2021 
tot 1 
juli 
2021)

99 2

Ja   
  5 Tozo 5 

(gelde
nd van 
1 juli 
tot 1 
oktobe
r 2021)

46 1

Ja   
  Levens

onderh
oud - 
Gederf
de 

Levens
onderho
ud- 
Mutatie
s 

Kapitaalverst
rekkingen - 
Gederfde 
baten die 
voortvloeien 
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baten 
die 
voortvl
oeien 
uit 
kwijtsc
helden 
schuld
en 
levens
onderh
oud 
Tozo 
in (jaar 
T)

(dotatie
s en 
vrijval) 
voorzie
ning 
dubieuz
e 
debiteur
en (jaar 
T) als 
gevolg 
van 
kwijt te 
schelde
n 
schulde
n 
levenso
nderhou
d Tozo 

uit 
kwijtschelde
n van 
achterstallig
e betalingen 
op 
kapitaalverst
rekkingen 
Tozo in (jaar 
T)

        
        
  Aard 

control
e R

Aard 
controle 

D2
Aard 

controle R    
  Indicat

or:  
G4/11

Indicato
r: G4/12

Indicator:  
G4/13

   
  € 0 € 0 € 0    
   Kopie 

regelin
g

Bestedi
ng (jaar 
T) 
kapitaal
verstrek

Baten (jaar 
T) 
kapitaalverst
rekking Tozo 
buitenland 

Baten 
(jaar T) 
kapitaal
verstrek
king 

Uitvoer
ingsko
sten 
(jaar T) 
uitvoeri
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king 
Tozo 
buitenla
nd 
(gemee
nte 
Maastri
cht)

(gemeente 
Maastricht), 
aflossing

Tozo 
buitenla
nd 
(gemee
nte 
Maastri
cht), 
overig

ng 
Tozo 
buitenl
and 
(geme
ente 
Maastr
icht)

         
         
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control

e R  
   Indicat

or:  
G4/14

Indicato
r: G4/15

Indicator:  
G4/16

Indicato
r: G4/17

Indicat
or:  

G4/18  
  1 Tozo 1 

(1 mrt 
tot 1 
juni 
2020)

    

 
  2 Tozo 2 

(1 juni 
tot 1 
oktobe
r 2020)

    

 
  3 Tozo 3 

(1 
oktobe
r 2020 
tot 1 
april 
2021) 

    

 
  4 Tozo 4     

 

250



(gelde
nd van 
1 april 
2021 
tot 1 
juli 
2021)

  5 Tozo 5 
(gelde
nd van 
1 juli 
tot 1 
oktobe
r 2021)

    

 
SZ
W

G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel

Gederf
de 
baten 
die 
voortvl
oeien 
uit 
kwijtsc
helden 
schuld
en 
Bijzon
dere 
bijstan
d in 
(jaar T)

Gederfd
e baten 
die 
voortvlo
eien uit 
kwijtsch
elden 
schulde
n Wet 
Inburger
ing van 
13 
septem
ber 
2012 in 
(jaar T)

Aantal 
gedupeerde
n (zoals 
omschreven 
in artikel 1 
van de 
Regeling 
specifieke 
uitkering 
compensatie 
van de 
kosten die 
verband 
houden met 
het 
kwijtschelde
n van 
publieke 
schulden 
binnen het 
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SZW-domein 
van de 
hersteloperat
ie 
kinderopvan
gtoeslagaffai
re toeslagen)

  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in 
(jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op 
grond van de Wgr

      

         

   Aard 
control

e R

Aard 
controle 

R

Aard 
controle 

n.v.t.

   

   Indicat
or:  

G12/0
1

Indicato
r:  

G12/02

Indicator:  
G12/03

   

   € 0 € 0 0    

V
W
S

H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvan
gen 
Rijksbij
drage 
(jaar T)

Totale 
werkelij
ke 
bereken
de 
subsidie

    

         
  Gemeenten       
  

 
Aard 

control
e R

Aard 
controle 

n.v.t.
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Indicat
or:  

H4/01

Indicato
r: H4/02

    

  
 

€ 
670.66
5 

€ 
884.627

    

  

 

Activite
iten

Totale 
werkelij
ke 
bereken
de 
subsidie 
per 
project 
(jaar T)

Werkelijke 
besteding 
voor de 
activiteiten 
inclusief btw 
x 17,5% 
(jaar T) 
Onroerende 
zaken

Werkelij
ke 
bestedi
ng voor 
de 
activiteit
en 
inclusief 
btw x 
17,5% 
(jaar T) 
roerend
e zaken

Werkel
ijke 
bestedi
ng 
voor 
de 
activite
iten 
inclusi
ef btw 
x 
17,5% 
(jaar T) 
overig
e 
kosten

Toelic
hting - 
Verpli
cht als 
het 
een 
activit
eit 
betreft 
welke 
NIET 
in de 
toeke
nning 
meeg
enom
en is

         
         
  

 
Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control

e R

Aard 
contro

le 
n.v.t.

  
 

Indicat
or:  

H4/03

Indicato
r: H4/04

Indicator:  
H4/05

Indicato
r: H4/06

Indicat
or:  

H4/07

Indica
tor:  

H4/08
  1 SPUK

SPRT2
€ 
884.627

€ 597.500 € 
275.831 

€ 
11.296 
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1069
V
W
S

H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022 Beschi
kkings
numm
er

Totaal 
bedrag 
volgens 
beschik
king

Besteding 
aanstellen 
sportformate
ur (jaar T)

Bestedi
ng 
uitvoeri
ng 
sportak
koord 
(jaar T)

Cumul
atieve 
bestedi
ng 
aanstel
len 
sportfo
rmateu
r (t/m 
jaar T)

Cumul
atieve 
beste
ding 
uitvoe
ring 
sporta
kkoor
d (t/m 
jaar T)

     Gerealiseer
d

Gereali
seerd

Gereal
iseerd

Gerea
liseer
d

         
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.
Aard 

controle R

Aard 
controle 

R

Aard 
control
e n.v.t.

Aard 
contro

le 
n.v.t.

   Indicat
or:  

H8/01

Indicato
r: H8/02

Indicator:  
H8/03

Indicato
r: H8/04

Indicat
or:  

H8/05

Indica
tor:  

H8/06
  1 10325

67
€ 
127.713 

€ 0 € 
126.810 

€ 0 € 
155.4
90 

   Kopie 
beschi
kkings
numm
er

Eindver
antwoor
ding 
(Ja/Nee
)

     
     
   Aard 

control
Aard 

controle 
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e n.v.t. n.v.t.
   Indicat

or:  
H8/07

Indicato
r: H8/08

  1 10325
67 Nee

V
W
S

H12 Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken Bested
ing 
(jaar T)

Is 
voldaan 
aan de 
uitvoeri
ng van 
het 
lokale 
preventi
eakkoor
d of 
aanpak
? 
(Ja/Nee
)

Eindverantw
oording? (Ja/
Nee)

   

         
         
   Aard 

control
e R

Aard 
controle 

n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.
   

   Indicat
or:  

H12/0
1

Indicato
r:  

H12/02

Indicator:  
H12/03

   

   € 
30.085 

Ja
Ja

   

V
W
S

H16 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden Betreft 
jaar

Beschik
kingsnu
mmer / 

Totale 
besteding
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naam
         
         
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

n.v.t.
Aard 

controle R
   

   Indicat
or:  

H16/0
1

Indicato
r:  

H16/02

Indicator:  
H16/03

   

  1 2020 SPUKIJ
Z21121

€ 599.476 
   

  2 2021 SPUKIJ
Z21R22
63

€ 372.271 
   

   Naam 
locatie

Totale 
toezegg
ing per 
locatie

Besteding 
per locatie

Verschil 
toezegg
ing vs. 
Bestedi
ng per 
locatie 
(automa
tisch 
bereken
d)

Betreft 
jaar? 

 

         
         
   Aard 

control
e n.v.t.

Aard 
controle 

R

Aard 
controle R

Aard 
controle 

n.v.t

Aard 
control

e R
 

   Indicat
or:  

H16/0
4

Indicato
r:  

H16/05

Indicator:  
H16/06

Indicato
r:  

H16/07

Indicat
or:  

H16/0
8
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  1 De 
Wiel

€ 
469.171 

€ 469.171 € 0 2020
 

  2 De 
Veersl
oot

€ 
67.395 

€ 67.395 € 0 2020
 

  3 Maarte
n van 
der 
Weijde
n

€ 
62.910 

€ 62.910 € 0 2020

 

  4 Waarla
nd

€ 5.000 € 0 € 5.000 2020
 

  5 De 
Wiel

€ 
320.086 

€ 320.086 € 0 2021
 

  6 De 
Veersl
oot

€ 
31.152 

€ 31.152 € 0 2021
 

  7 Maarte
n van 
der 
Weijde
n

€ 
21.033 

€ 21.033 € 0 2021
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Productenrekening 2021
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Domein inwoner en bestuur
Doelstelling Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en 
betrouwbaar

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
601000
0

Gemeenteraad en 
commissies

411000 Loonkosten 438

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

9

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 60
430000 Personeel van derden 4
433170 Marketing / communicatie 13
433310 Apparatuur voor werken op 

locatie
9

434312 Externe representatie - WKR 
vrije ruimte

434316 Vergoedingen (IB47) 79
434322 Studiekosten 6
434348 Representatie 1
434399 Overige goederen en diensten 9
434400 Bijdragen 6

601010
0

Rechtskundige hulp/advies 434316 Vergoedingen (IB47) 8

434399 Overige goederen en diensten 96
601090
0

Algemene reserve 471000 Mutatie reserves (dotaties) 1.367

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 750
601090
1

Reserve onderhoud 
gemeentelijke gebouwen

471000 Mutatie reserves (dotaties) 573

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 825
601091
0

Reserve investeringen 
economisch nut

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 275

601091
4

Reserve Markt 18 871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 68

601091
5

Reserve NUP 871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 19

601091
6

Reserve frictiekosten fusie 871000 Mutaties reserve (onttrekkingen)

601091
9

Reserve overlopende posten 471000 Mutatie reserves (dotaties) 50

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 138
601092
0

Reserve 
opleiding&ontwikkeling 
personeel

471000 Mutatie reserves (dotaties) 183

601092
9

Reserve BYOD 471000 Mutatie reserves (dotaties) 175

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 179
601093
0

Reserve 
Binnensportaccommodatie

471000 Mutatie reserves (dotaties) 12

601099
9

Resultaat boekjaar 871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 1.007

601100
0

Burgemeester en wethouders 411000 Loonkosten 571

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

1

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 23
412000 Loonkosten voormalig personeel 75
430000 Personeel van derden 17
434322 Studiekosten 2
434329 Contributies/lidmaatschappen 1
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434348 Representatie 3
434399 Overige goederen en diensten 231
472000 Voorzieningen (dotaties) 111
872000 Voorzieningen (onttrekkingen) 32

601110
0

Griffie 411000 Loonkosten 335

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

2

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 1
411050 Vergoeding laptop
434322 Studiekosten 1
434329 Contributies/lidmaatschappen 1

601115
0

Rekenkamer cie. 434399 Overige goederen en diensten 42

601116
0

Regietafel 434439 Advieskosten 18

834099 Overige goederen en diensten 18
601200
0

Lijkschouwing 442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 
(nt-Rijk)

32

602060
0

Benchmarken 434439 Advieskosten 20

602065
0

Identiteitsdocumenten en 
rijbewijzen

434306 Materiaalgebruik/verbruik 20

441100 Afdrachten aan Rijk 15
441105 Afdrachten rijbewijzen 54
441110 Afdrachten id/reisdocumenten 74
834020 Leges rijbewijzen 214
834025 Leges id/reisdocumenten 207
834030 Leges Eigen verklaring 21

602070
0

Basis registratie personen en 
burgelijke

434399 Overige goederen en diensten 2

441100 Afdrachten aan Rijk 43
834015 Leges 82
834099 Overige goederen en diensten

602075
0

Overige balieproducten 
(materialen)

434306 Materiaalgebruik/verbruik 7

434399 Overige goederen en diensten 17
834015 Leges 30
834099 Overige goederen en diensten

602080
0

Verkiezingen 434316 Vergoedingen (IB47) 65

434399 Overige goederen en diensten 167
604001
0

Overige P&O kosten 411090 Overige salariskosten

434399 Overige goederen en diensten 39
604001
5

Verzekeringen 434341 Verzekeringen 482

434381 Eigen risico schade 11
434399 Overige goederen en diensten

604002
0

Bedrijfskosten Personeel 411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 3

434313 Interne representatie - WKR vrije 
ruimte

40

434320 Persoonlijke aandacht 15
434348 Representatie 27
434385 Kerstfeest 9
434386 Zomerfeest 14
434399 Overige goederen en diensten

604002
5

Betalingsverkeer/invordering 434391 Bankkosten 24

434436 Aanmaningen en dwangbevelen 1
434499 Kleine verschillen
821000 Ontvangen 

rente+winstuitkeringen
1

834042 Aanmaningen en dwangbevelen 1
604003
0

Communicatie 434399 Overige goederen en diensten 53

434400 Bijdragen 4
604003 Accountantskosten 434342 Accountantskosten 64
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5
434399 Overige goederen en diensten 1
434439 Advieskosten 62

604004
0

Organisatieontwikkeling 434348 Representatie

434399 Overige goederen en diensten 118
604004
5

Opleidingen 434322 Studiekosten 348

434399 Overige goederen en diensten 5
834099 Overige goederen en diensten 4
842200 Subsid/bijdragen van overheid 

niet Rijk
12

604004
6

Representatie 434320 Persoonlijke aandacht

434343 Schoonmaakkosten
434348 Representatie 3
434399 Overige goederen en diensten 22
434602 Reductie energiebesparing 2020
442500 Subsidie 5

604005
0

Ondernemingsraad 434399 Overige goederen en diensten 18

604005
5

Div betaalde belastingen en 
heffingen

434100 Betaalde belastingen 652

604006
0

Personeelsvereniging 434400 Bijdragen 15

604007
0

Bedrijfsgezondheidszorg 434347 Geneeskundige zorg 46

434399 Overige goederen en diensten 23
604008
0

Werving & selectie 434399 Overige goederen en diensten 105

604009
0

Huisvesting gemeente 
algemeen

431000 Energie 106

434330 Onderhoud en reparatie 70
434343 Schoonmaakkosten 168
434344 Waterverbruik 3
434372 Beveiliging/alarmopvolging 3
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 99
473000 Afschrijvingslasten 135
474000 Toegerekende rente 29
842200 Subsid/bijdragen van overheid 

niet Rijk
3

604011
0

Bedrijfskleding 434306 Materiaalgebruik/verbruik 2

434330 Onderhoud en reparatie 15
604012
0

Gereedschappen 434306 Materiaalgebruik/verbruik

434330 Onderhoud en reparatie 40
604013
0

Dienstauto's 431000 Energie 38

434100 Betaalde belastingen 13
434330 Onderhoud en reparatie 51
434381 Eigen risico schade
434399 Overige goederen en diensten 2
473000 Afschrijvingslasten 188
474000 Toegerekende rente 10

604020
0

Research Data Center 434399 Overige goederen en diensten 82

604050
0

Beheer & ontwikkeling ICT 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

17

434330 Onderhoud en reparatie 1.876
434337 Telecommunicatie 137
434352 Kopieerkosten 22
434361 AVG/IB 74
434362 Klantcontactapplicaties (Mozard/

Sim)
202

434375 TransIP 2
434376 Data & diensten
434399 Overige goederen en diensten 391
473000 Afschrijvingslasten 555
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474000 Toegerekende rente 27
604050
5

GEO 434376 Data & diensten 114

434377 Bijhouden BKS 32
834099 Overige goederen en diensten 9

604051
0

Projectkosten ICT 434339 Telefonie - WKR vrije ruimte 23

434399 Overige goederen en diensten 96
604055
0

Afdeling dienstverlening 
algemeen

434337 Telecommunicatie 5

434348 Representatie 2
434356 Bedrijfskleding
473000 Afschrijvingslasten 7
474000 Toegerekende rente 1

604060
0

Facilitaire dienstverlening 411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

434306 Materiaalgebruik/verbruik 2
434317 Bedrijfshulpverlening 12
434319 Arbo aanpassingen 14
434329 Contributies/lidmaatschappen 216
434330 Onderhoud en reparatie 2
434334 Aanschaf meubilair 22
434335 Onderhoud interieur 3
434340 Abonnementen 108
434343 Schoonmaakkosten
434345 Kantoorartikelen 7
434348 Representatie 1
434349 Druk en bindwerk 11
434350 Porto en postbezorging 63
434351 Archief kosten 29
434353 Onderhoud meubilair 13
434354 Kantoormachines 18
434355 Restauratieve verzorging 28
434399 Overige goederen en diensten 7

604065
0

Regionaal archief 434351 Archief kosten

443300 Bijdrage Gemeenschappelijke 
regeling

205

604090
0

Salaris team I&A 411000 Loonkosten 2.062

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

6

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 11
430000 Personeel van derden 110
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve
830000 Vergoeding voor personeel 37

604090
5

Salaris Dienstverlening 411000 Loonkosten 2.008

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

21

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 13
430000 Personeel van derden 161
434316 Vergoedingen (IB47)
830000 Vergoeding voor personeel 15

604091
0

Salaris Concern control 411000 Loonkosten 225

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

1

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 1
604091
5

Salaris Financien 411000 Loonkosten 1.335

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

5

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 7
430000 Personeel van derden 86
434390 Gebruik externe locaties
434399 Overige goederen en diensten 7
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 179
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830000 Vergoeding voor personeel 75
604092
0

Salaris Openbare ruimte 411000 Loonkosten 2.084

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

22

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 8
411090 Overige salariskosten 7
430000 Personeel van derden 174
434390 Gebruik externe locaties
830000 Vergoeding voor personeel 7

604092
5

Salaris Serviceteam 411000 Loonkosten 1.747

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

37

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 4
430000 Personeel van derden 22
830000 Vergoeding voor personeel 22

604093
0

Salaris Ruimtelijke projecten 411000 Loonkosten 1.659

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

15

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 8
430000 Personeel van derden 401
434399 Overige goederen en diensten
830000 Vergoeding voor personeel 13

604093
5

Salaris Ontwikkeling en 
ondersteuning

411000 Loonkosten 1.297

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

7

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 7
411090 Overige salariskosten 33
430000 Personeel van derden 109
830000 Vergoeding voor personeel 79

604094
0

Salaris P&O PLUS 411000 Loonkosten 1.231

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

5

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 6
411090 Overige salariskosten 7
430000 Personeel van derden 397
434390 Gebruik externe locaties
830000 Vergoeding voor personeel 7

604094
5

Salaris Veiligheid Plus 411000 Loonkosten 1.633

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

28

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 13
430000 Personeel van derden 622
830000 Vergoeding voor personeel 18

604095
0

Salaris Bouwzaken en 
procedures

411000 Loonkosten 1.099

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

3

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 6
411090 Overige salariskosten 16
430000 Personeel van derden 912

604095
5

Salaris Ruimtelijke 
ontwikkeling

411000 Loonkosten 1.756

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

16

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 8
411090 Overige salariskosten 23
430000 Personeel van derden 533
434390 Gebruik externe locaties
434399 Overige goederen en diensten
830000 Vergoeding voor personeel 229

604096
0

Salaris Sociale ontwikkeling 411000 Loonkosten 1.403

411001 Loonkosten WKR gerichte 3
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vrijstelling
411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 7
430000 Personeel van derden 359
434348 Representatie
434390 Gebruik externe locaties 1
434399 Overige goederen en diensten 2
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 65
830000 Vergoeding voor personeel 261

604096
5

Wijkteam Zuid en West 411000 Loonkosten 1.828

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

12

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 12
430000 Personeel van derden 554
830000 Vergoeding voor personeel 330
834099 Overige goederen en diensten 138

604097
0

Wijkteam Kwaliteit & 
ondersteuning

411000 Loonkosten 1.408

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

9

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 6
411090 Overige salariskosten 1
430000 Personeel van derden 57
434390 Gebruik externe locaties
830000 Vergoeding voor personeel 124
834099 Overige goederen en diensten 42

604097
5

Salaris Wijkteams Noord & 
Oost

411000 Loonkosten 1.778

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

10

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 10
430000 Personeel van derden 578
434348 Representatie
434390 Gebruik externe locaties
434399 Overige goederen en diensten
830000 Vergoeding voor personeel 134
834099 Overige goederen en diensten 123

604098
0

Salaris CMT 411000 Loonkosten 1.962

411001 Loonkosten WKR gerichte 
vrijstelling

9

411002 Loonkosten WKR vrije ruimte 11
411090 Overige salariskosten 239
430000 Personeel van derden 656
434320 Persoonlijke aandacht
434348 Representatie
434390 Gebruik externe locaties 3
434399 Overige goederen en diensten 7
830000 Vergoeding voor personeel 54

605010
0

Treasury 421000 Rente langlopende leningen 1.363

421001 Rente kortlopende leningen 1
474000 Toegerekende rente 8
821000 Ontvangen 

rente+winstuitkeringen
555

874000 Toegerekende rente 1.647
606100
0

OZB woningen 840101 Belastingopbrengsten 7.318

606110
0

Opleggen aanslagen 434438 Perceptiekosten 31

606120
0

Invordering 434436 Aanmaningen en dwangbevelen 20

834042 Aanmaningen en dwangbevelen 60
606200
0

OZB niet woningen 840101 Belastingopbrengsten 3.282

606210
0

WOZ 434304 Onkostenvergoedingen 48

434399 Overige goederen en diensten 50
606400 Precario belasting 834015 Leges 50
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0
606410
0

Precario belasting leidingen 
en kabels

834015 Leges 2.076

607000
0

Gemeentefonds 841100 Inkomensoverdrachten van het 
Rijk

69.882

608000
0

Overige baten en lasten 434398 Corona maatregelen 1

434399 Overige goederen en diensten 50
434499 Kleine verschillen
434900 Mutatie dubieuze debiteuren -68
834099 Overige goederen en diensten 73

608020
0

Stelposten 473000 Afschrijvingslasten

474000 Toegerekende rente
634001
0

Forensenbelasting 840201 Forensenbelasting 1.569

634002
0

Toeristenbelasting 434399 Overige goederen en diensten 11

840102 Toeristenbelasting 1.719
672220
0

Rioolheffing 840200 Rioolrechten op woningen 4.467

673002
0

Afvalstoffenheffing 834040 Afvalstoffenheffing 6.754

675020
0

Lijkbezorgingsrechten 834007 Grafrechten 44

Totaal resultaat Het financieel 
beleid is transparant, gezond en 
haalbaar

47.354 105.101

Totaal doelstelling Inwoners 
ervaren de dienstverlening als 
vriendelijk, snel, goed en 
betrouwbaar

47.354 105.101

Saldo 57.747

Doelstelling Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun 
leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
604080
0

Burger & 
overheidsparticipatie

434306 Materiaalgebruik/verbruik

434399 Overige goederen en diensten 26
657007
0

Burgerparticipatie 434399 Overige goederen en diensten 96

834081 Opbr. schades
667202
6

Dorpsraden/wijkpanel 434400 Bijdragen 77

Totaal resultaat We ondersteunen 
inwonersinitiatieven

199 0

Totaal doelstelling Inwoners 
zijn actief betrokken bij de 
vormgeving van hun 
leefomgeving en betrokken bij 
alle belangrijke beslissingen

199 0

Saldo -198

Doelstelling Vennootschapsbelasting
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Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
609000
0

Vennootschapsbelasting 434100 Betaalde belastingen

Totaal resultaat 
Vennootschapsbelasting

0 0

Totaal doelstelling 
Vennootschapsbelasting

0 0

Saldo 0
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Domein ruimte en economie
Doelstelling Algemeen

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
603009
0

Woningen & garages 431000 Energie 8

434330 Onderhoud en reparatie 3
434344 Waterverbruik 1
434399 Overige goederen en diensten
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 43
834099 Overige goederen en diensten 2

603010
0

Beheer gronden 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

1

434200 Betaalde pachten en erfpachten 47
434322 Studiekosten
434346 Huur 12
434398 Corona maatregelen 1
434399 Overige goederen en diensten 31
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve -639
473000 Afschrijvingslasten 1
474000 Toegerekende rente 64
832100 Huren 68
832200 Pachten 78
832300 Erfpacht 200
833100 Opbrengst van grondverkopen 25
833110 Opbrengst tafelzilver 16
834098 Minder opbrengsten Corona -39
834099 Overige goederen en diensten 5

603020
0

Beheer vastgoed 
woningexploitatie

434330 Onderhoud en reparatie

434344 Waterverbruik 4
473000 Afschrijvingslasten 10
474000 Toegerekende rente 31
832100 Huren 97
834098 Minder opbrengsten Corona -3
834099 Overige goederen en diensten 2
834100 Overige opbrengsten vanuit HTA 1

603020
5

Beheer vastgoed Halerweg 431000 Energie 10

434330 Onderhoud en reparatie
434344 Waterverbruik
434399 Overige goederen en diensten 15
473000 Afschrijvingslasten 66
474000 Toegerekende rente 12
832100 Huren 76
834099 Overige goederen en diensten 6

622200
0

Parkeervergunningen (GPK) 834015 Leges 13

631000
0

Markten 434399 Overige goederen en diensten 4

834015 Leges
834099 Overige goederen en diensten 1

631200
0

Regionale samenwerking 442101 Regionale samenwerking 156

442102 Ontwikkelingsbedrijf NHN 104
474000 Toegerekende rente
842200 Subsid/bijdragen van overheid 10
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niet Rijk
842300 Overige inkomensoverdrachten 79

633100
0

Markt exploitatie 433170 Marketing / communicatie 1

434399 Overige goederen en diensten
834015 Leges 31

634009
0

Openbare toiletten 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

2

434330 Onderhoud en reparatie 8
434344 Waterverbruik

657002
0

Strand exploitatie 473000 Afschrijvingslasten 1

474000 Toegerekende rente
832100 Huren 115
834098 Minder opbrengsten Corona -76

681001
5

Omgevingswet 439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 1

681100
0

Omgevingsplannen 434360 Planschade 9

434399 Overige goederen en diensten 1
434439 Advieskosten 20
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 167

681100
5

Anterieure overeenkomsten 834089 Planvergoeding obv 
overeenkomst

55

834090 Planschade verzoeken 3
683102
0

Bouwzaken, welstand & 
Leges

430000 Personeel van derden 388

434316 Vergoedingen (IB47) 2
434399 Overige goederen en diensten 38
434439 Advieskosten 15
834015 Leges 1.775

Totaal resultaat Meer werken in de 
geest van de nieuwe Omgevingswet

638 2.539

Totaal doelstelling Algemeen 638 2.539

Saldo 1.901

Doelstelling Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
601090
5

Reserve grondexploitatie 471000 Mutatie reserves (dotaties) 718

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 2.291
682401
0

Resultaten grondexploitaties 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

439999 Afrekening naar KPL tlv reserve -191
472000 Voorzieningen (dotaties) 76
833200 Overige verkopen duurzame 

goederen
244

682402
0

Gronden in exploitatie 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

593

439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 560
834099 Overige goederen en diensten 1.152

683100
0

Wonen 434439 Advieskosten 33

834099 Overige goederen en diensten 11
842200 Subsid/bijdragen van overheid 

niet Rijk
15

Totaal resultaat Voldoende 1.787 3.713
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woningen in alle kernen

Totaal doelstelling Inwoners 
kunnen wonen in de kern 
waar zij willen

1.787 3.713

Saldo 1.926

Doelstelling Bedrijven kunnen groeien

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
631200
5

Economische ontwikkeling 434399 Overige goederen en diensten -1

442104 Leader 51
631201
0

Ondernemersloket 434350 Porto en postbezorging

434399 Overige goederen en diensten 2
442107 Seedvalley 3
442108 Ondernemersfonds 145

681101
5

Pallas 430000 Personeel van derden 61

434439 Advieskosten 79
834089 Planvergoeding obv 

overeenkomst
67

Totaal resultaat Meer ruimte voor 
bedrijvigheid

340 67

Totaal doelstelling Bedrijven 
kunnen groeien

340 67

Saldo -272

Doelstelling Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
601092
7

Reserve structuurvisie Petten 471000 Mutatie reserves (dotaties) 530

623000
0

Recreatiehaven 431000 Energie 6

434399 Overige goederen en diensten 2
623009
0

Huisvesting recreatiehaven 431000 Energie 4

434330 Onderhoud en reparatie
434344 Waterverbruik 1

624100
0

Kust 434439 Advieskosten 10

654100
0

Cultuurhistorie monumenten 
& archeologie

434329 Contributies/lidmaatschappen

434350 Porto en postbezorging
434399 Overige goederen en diensten 4
434439 Advieskosten 45
442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 

(nt-Rijk)
79

442500 Subsidie 78
473000 Afschrijvingslasten 28
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474000 Toegerekende rente 10
657000
0

Toerisme & verblijfsrecreatie 442110 BIZ Schagen 98

442500 Subsidie 19
442501 Toeristische promotie 92
473000 Afschrijvingslasten 2
474000 Toegerekende rente
840101 Belastingopbrengsten 98

Totaal resultaat Een sterk 
toeristisch profiel

1.009 98

Totaal doelstelling Toeristen 
komen naar onze gemeente 
en voelen zich hier welkom

1.009 98

Saldo -911

Domein samenleving en 
gezondheid
Doelstelling Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, 
jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
601090
2

Reserve gebouwen 
basisonderwijs

471000 Mutatie reserves (dotaties) 272

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 981
601091
8

Reserve decentralisatie 
Sociaal domein

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 98

641000
0

Huisvesting 
gymnastiekonderwijs

431000 Energie 5

434306 Materiaalgebruik/verbruik 20
434330 Onderhoud en reparatie 4
434343 Schoonmaakkosten 4
434346 Huur 196
434381 Eigen risico schade
473000 Afschrijvingslasten 11
474000 Toegerekende rente 1
832100 Huren -2

642000
0

Voorziening in 
onderwijshuisvesting

434330 Onderhoud en reparatie 3

434381 Eigen risico schade 24
434399 Overige goederen en diensten 29
473000 Afschrijvingslasten 1.569
474000 Toegerekende rente 641
834081 Opbr. schades

642002
0

Leerlingafhankelijke 
onderwijsvoorz

431000 Energie 39

434330 Onderhoud en reparatie 18
434343 Schoonmaakkosten 66
434344 Waterverbruik 2
434372 Beveiliging/alarmopvolging
434381 Eigen risico schade 1
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434399 Overige goederen en diensten
841100 Inkomensoverdrachten van het 

Rijk
135

642009
0

Huisvesting onderwijs 431000 Energie -2

434330 Onderhoud en reparatie 39
832100 Huren 26

643000
0

RMC (stimuleren 
schooldeelname)

411000 Loonkosten 74

434342 Accountantskosten
434399 Overige goederen en diensten 26
842200 Subsid/bijdragen van overheid 

niet Rijk
128

643001
0

Leerlingenvervoer 434398 Corona maatregelen 23

434399 Overige goederen en diensten 49
442300 Uitkeringen in natura aan 

personen
513

834099 Overige goederen en diensten 9
842100 Vergoeding en verhaal sociale 

uitkeringe
10

643002
0

Voor en vroegschoolse 
educatie

434399 Overige goederen en diensten 362

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 
(nt-Rijk)

4

841100 Inkomensoverdrachten van het 
Rijk

366

643003
0

Lokaal onderwijsbeleid 434399 Overige goederen en diensten 59

442500 Subsidie 5
643004
0

Bewegingsonderwijs 434367 Vakleerkracht 
bewegingsonderwijs

135

434399 Overige goederen en diensten 123
643006
0

Muziekonderwijs 434400 Bijdragen 135

442500 Subsidie 36
661004
0

Uitvoering 
vluchtelingenbeleid

434399 Overige goederen en diensten 6

442500 Subsidie 142
834099 Overige goederen en diensten 1

661004
5

Nieuwe wet inburgering 434399 Overige goederen en diensten 66

661005
0

Peuteropvang 434398 Corona maatregelen 5

442100 Subsidies aan marktproducenten 116
832100 Huren 54
832300 Erfpacht 7
841100 Inkomensoverdrachten van het 

Rijk
19

661006
0

Sociaal medische indicatie 442500 Subsidie 46

661007
0

Toezicht en handhaving 
peuteropvang

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 
(nt-Rijk)

73

661009
0

Huisvesting peuteropvang 434330 Onderhoud en reparatie 4

439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 24
473000 Afschrijvingslasten 24
474000 Toegerekende rente 9

663000
0

Bijstandsverlening Wet BUIG 442251 Inkomensoverdrachten WWB 6.832

442253 Inkomensoverdrachten IOAW 265
442254 Inkomensoverdrachten IOAZ 51
442255 Inkomensoverdrachten 

startende onderneme
136

442257 Bbz renteloze leningen 115
442259 Bijzondere bijstand 1
442265 Inkomensoverdrachten 

gevestigd
114

841100 Inkomensoverdrachten van het 
Rijk

9.248

842150 Terugvordering & verhaal WWB 200
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842151 Terugvordering IOAW 1
842152 Terugvordering IOAZ 9
842153 Terugvordering startende 

ondernemers Bbz
4

842155 Ontvangsten Bbz renteloze 
leningen

19

842159 Invorderingskosten 
(deurwaarders oninbar

3

663001
0

Bijstandsverlening BBZ 434398 Corona maatregelen 76

434439 Advieskosten 45
442200 Uitkeringen 24
442258 Bbz rentedragende leningen 71
841100 Inkomensoverdrachten van het 

Rijk
28

842153 Terugvordering startende 
ondernemers Bbz

1

842156 Ontvangsten Bbz rentedragende 
leningen

49

663001
5

Tijd.overbruggingsreg.zelfst. 
ond (TOZO)

434332 Uitvoeringskosten 114

442200 Uitkeringen 1.092
442258 Bbz rentedragende leningen 77
841100 Inkomensoverdrachten van het 

Rijk
1.195

842150 Terugvordering & verhaal WWB
842154 Terugvordering 61
842300 Overige inkomensoverdrachten 56

663002
0

Bijzondere bijstand 442200 Uitkeringen 558

442251 Inkomensoverdrachten WWB 5
442259 Bijzondere bijstand 335
842157 Terugvordering bijzondere 

bijstand
56

663002
5

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodz. Kosten

442200 Uitkeringen 165

842157 Terugvordering bijzondere 
bijstand

1

663003
0

Geluksbudget 442200 Uitkeringen 37

663005
0

Ouderenpakket 442200 Uitkeringen 4

663006
0

Overig minima, Noodfonds 
en voedselbank

442500 Subsidie 12

663006
5

Kwijtschelding 
afvalstoffenheffing

444800 Kwijtschelding 188

663006
6

Kwijtschelding rioolrechten 444800 Kwijtschelding 100

663006
7

Kwijtschelding OZB 444800 Kwijtschelding 1

663007
0

Kindpakket 442200 Uitkeringen 123

664000
0

WSW 443300 Bijdrage Gemeenschappelijke 
regeling

5.589

834099 Overige goederen en diensten 175
665000
0

Re-integratie en participatie 
P-wet

434331 Lease auto's 11

434399 Overige goederen en diensten 2
434503 Re-integratieinstrumenten 347
442500 Subsidie 43
834099 Overige goederen en diensten
842158 Terugvordering re-

integratieactiviteiten
665002
0

Cliëntenraad 434304 Onkostenvergoedingen 4

434399 Overige goederen en diensten 3
667000
0

Schulddienstverlening 434399 Overige goederen en diensten 97

667101
0

Bijzondere ziektekosten 442200 Uitkeringen 416

667200 Maatwerkvoorzieningen 434337 Telecommunicatie 16
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0 jeugdhulp
434398 Corona maatregelen 17
434399 Overige goederen en diensten 270
434400 Bijdragen 14
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 25
441200 PGB 23
442300 Uitkeringen in natura aan 

personen
10.524

842100 Vergoeding en verhaal sociale 
uitkeringe

9

668200
0

Jeugd en jongerenwerk 434398 Corona maatregelen 55

434399 Overige goederen en diensten 11
434400 Bijdragen 116

668201
0

Schoolmaatschappelijk werk 
PO, VO en MBO

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 
(nt-Rijk)

126

668202
0

Voorzieningen 
opvoedingsondersteuning

434399 Overige goederen en diensten 75

668204
0

Gedwongen kader 442300 Uitkeringen in natura aan 
personen

607

668205
0

Veilig thuis 443300 Bijdrage Gemeenschappelijke 
regeling

512

834099 Overige goederen en diensten 66
668206
0

Integrale crisidienst 434400 Bijdragen 81

Totaal resultaat Er is ondersteuning 
en jeugdhulp voor onze inwoners 
die dat nodig hebben

34.527 13.016

Totaal doelstelling Inwoners 
van Schagen kunnen, waar 
nodig via onderwijs, 
jeugdhulp en 
inkomensondersteuning 
deelnemen aan de 
samenleving

34.527 13.016

Saldo -21.511

Doelstelling Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele 
leefomgeving en beleving vorm

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
601090
9

Reserve aankoop 
kunstvoorwerpen

471000 Mutatie reserves (dotaties) 28

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 34
601092
5

Reserve dorpshuizen 471000 Mutatie reserves (dotaties) 79

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 19
601092
6

Reserve 
buitensportaccommodaties

471000 Mutatie reserves (dotaties) 973

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 2.629
601092
8

Reserve reddingsbrigade 471000 Mutatie reserves (dotaties) 81

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 152
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601200
5

Handhaving & 
bestuursmaatregelen

430000 Personeel van derden 3

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

434329 Contributies/lidmaatschappen 1
434356 Bedrijfskleding 5
434399 Overige goederen en diensten 67
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 18
442500 Subsidie 93
834015 Leges 73
834099 Overige goederen en diensten 16

611000
0

Rampenbestrijding 443300 Bijdrage Gemeenschappelijke 
regeling

10

611001
0

Bluswatervoorzieningen 431000 Energie 3

434330 Onderhoud en reparatie 3
611002
0

Veiligheidsregio 434399 Overige goederen en diensten 77

443300 Bijdrage Gemeenschappelijke 
regeling

3.456

834099 Overige goederen en diensten 255
611009
0

Huisvesting brandweer 431000 Energie 35

434330 Onderhoud en reparatie 24
434337 Telecommunicatie
434344 Waterverbruik 2
434346 Huur 26
434381 Eigen risico schade 1
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 24
473000 Afschrijvingslasten 69
474000 Toegerekende rente 28

612000
0

Veiligheidsbeleid 434322 Studiekosten 1

434340 Abonnementen
434399 Overige goederen en diensten 37

612001
0

Strandveiligheid 434399 Overige goederen en diensten 2

832100 Huren 4
612001
1

Reddingsbrigade Petten 434399 Overige goederen en diensten 44

442500 Subsidie 90
473000 Afschrijvingslasten 61
474000 Toegerekende rente 3
834099 Overige goederen en diensten 3

612001
2

Reddingsbrigade Callantsoog 434399 Overige goederen en diensten 53

442500 Subsidie 180
473000 Afschrijvingslasten 28
474000 Toegerekende rente 2

612001
3

Reddingsbrigade Sint 
Maartenszee

434399 Overige goederen en diensten 15

442500 Subsidie 80
473000 Afschrijvingslasten 18
474000 Toegerekende rente 1
834099 Overige goederen en diensten 3

612002
0

Project integrale veiligheid 434365 Buurtbemiddeling 25

434399 Overige goederen en diensten 17
442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 

(nt-Rijk)
14

612008
0

Aanpak Corona 434316 Vergoedingen (IB47)

434330 Onderhoud en reparatie 1
434398 Corona maatregelen 136
434399 Overige goederen en diensten 17
841100 Inkomensoverdrachten van het 

Rijk
60

612009 Huisvesting reddingsbrigades 434330 Onderhoud en reparatie 7
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0
434372 Beveiliging/alarmopvolging
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 16
473000 Afschrijvingslasten 68
474000 Toegerekende rente 11

651001
0

Sportstimulering 434399 Overige goederen en diensten 127

442500 Subsidie 318
821000 Ontvangen 

rente+winstuitkeringen
1

842200 Subsid/bijdragen van overheid 
niet Rijk

132

651002
0

Activiteitensubsidie sport 434398 Corona maatregelen 31

434400 Bijdragen 1
442500 Subsidie 164

651003
0

Topsportbeleid 434400 Bijdragen 93

652000
0

Zwembaden 434330 Onderhoud en reparatie 369

434400 Bijdragen 60
442500 Subsidie 405
473000 Afschrijvingslasten 15
474000 Toegerekende rente 1
832100 Huren 67

652001
0

Sporthallen en sportlokalen 434330 Onderhoud en reparatie 328

434399 Overige goederen en diensten 5
434400 Bijdragen 79
442500 Subsidie 355
473000 Afschrijvingslasten 57
474000 Toegerekende rente 16
832100 Huren 173
832300 Erfpacht
834098 Minder opbrengsten Corona -147

652002
0

Onderhoud sportterreinen 
(niet groen)

434330 Onderhoud en reparatie 65

473000 Afschrijvingslasten 104
474000 Toegerekende rente 19
832100 Huren 33
832300 Erfpacht
834098 Minder opbrengsten Corona -52
834099 Overige goederen en diensten
834100 Overige opbrengsten vanuit HTA
842200 Subsid/bijdragen van overheid 

niet Rijk
126

652003
0

Beheer en onderhoud 
sportterreinen groen

434306 Materiaalgebruik/verbruik 29

434330 Onderhoud en reparatie 133
434399 Overige goederen en diensten
434998 Afrekening naar KPL 965
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 1.664
473000 Afschrijvingslasten 112
474000 Toegerekende rente 48
832100 Huren 44
834098 Minder opbrengsten Corona -71
834099 Overige goederen en diensten 416
834100 Overige opbrengsten vanuit HTA

652009
0

Huisvesting 
sportaccommodaties

431000 Energie 4

434330 Onderhoud en reparatie 17
434343 Schoonmaakkosten 6
434344 Waterverbruik
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 25

653006
0

Kunst en cultuur adviesraad 442500 Subsidie 8

653006
5

Kunstwerken 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

29
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434330 Onderhoud en reparatie 19
434350 Porto en postbezorging
434399 Overige goederen en diensten 6
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 27

653007
0

Activiteitensubsidie kunst en 
cultuur

434398 Corona maatregelen 69

439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 7
442500 Subsidie 105

653007
5

Museumbeleid 434400 Bijdragen 13

442500 Subsidie 41
653008
0

Cultuur op school 442500 Subsidie 55

656005
0

Bibliotheken 442500 Subsidie 689

832300 Erfpacht 6
656006
0

Schagen FM 442500 Subsidie 151

657008
0

Kermis en evenementen 431000 Energie 50

434344 Waterverbruik 1
434399 Overige goederen en diensten 2
473000 Afschrijvingslasten 5
474000 Toegerekende rente 1
834098 Minder opbrengsten Corona -11

661001
0

Dorpshuizen, wijk- en 
jeugdgebouwen

434330 Onderhoud en reparatie 19

434346 Huur
434398 Corona maatregelen 73
434399 Overige goederen en diensten 1
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 10
442500 Subsidie 240
473000 Afschrijvingslasten 40
474000 Toegerekende rente 12
832100 Huren 20
834098 Minder opbrengsten Corona -13
834099 Overige goederen en diensten

667108
0

Activiteitensubsidie zorg en 
welzijn

434398 Corona maatregelen 17

442500 Subsidie 153
674000
0

Milieu taken 430000 Personeel van derden 9

434399 Overige goederen en diensten -1
434450 Strippenkaart 40
442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 

(nt-Rijk)
1

443300 Bijdrage Gemeenschappelijke 
regeling

830

821000 Ontvangen 
rente+winstuitkeringen

8

834099 Overige goederen en diensten 63

Totaal resultaat Het 
veiligheidsbewustzijn bij burgers is 
vergroot, zowel op het sociale als 
het fysieke vlak

14.372 4.046

Totaal doelstelling Inwoners 
van Schagen geven hun sport, 
sociale en culturele 
leefomgeving en beleving 
vorm

14.372 4.046

Saldo -10.326

277



Doelstelling Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van 
(vrijwillige) zorg, gezond leven

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
607010
0

Uitkering sociaal domein 841100 Inkomensoverdrachten van het 
Rijk

6.306

653009
0

Huisvesting sociaal cultureel 431000 Energie 14

434330 Onderhoud en reparatie 22
434337 Telecommunicatie
434343 Schoonmaakkosten 14
434344 Waterverbruik
434372 Beveiliging/alarmopvolging
434398 Corona maatregelen -1
434399 Overige goederen en diensten 1
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 289
473000 Afschrijvingslasten 193
474000 Toegerekende rente 83
821000 Ontvangen 

rente+winstuitkeringen
16

832100 Huren 19
834098 Minder opbrengsten Corona -13
834099 Overige goederen en diensten 1
834100 Overige opbrengsten vanuit HTA

661000
0

Voorzieningen ouderenwerk 434374 Wijksteunpunten 100

434398 Corona maatregelen 137
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 1
442500 Subsidie 13

661002
0

Maatschappelijk werk en 
sociaal raadsldn

442500 Subsidie 250

661002
5

Lokaal vervoersnetwerk 442500 Subsidie 45

661003
0

Sociaal cultureel werk en 
vrijwilligerso

442500 Subsidie 489

666000
0

Hulpmiddelen WMO 434399 Overige goederen en diensten 22

442261 Hulpmiddelen 753
834099 Overige goederen en diensten 1

666001
0

Vervoersvoorzieningen 434350 Porto en postbezorging 3

442262 Overige voorzieningen 
gehandicapten

196

666002
0

Woningaanpassingen WMO 434398 Corona maatregelen

442260 Woningaanpassingen 388
666003
0

Projectgelden inclusieve 
samenleving

434399 Overige goederen en diensten 90

667100
0

Producten voor het voeren v/
e huishouden

441200 PGB 96

442263 Huishoudelijke hulp 3.519
667102
0

Mantelzorg en respijtzorg 442500 Subsidie 285

667104
0

Voorzieningen 
cliëntondersteuning

434399 Overige goederen en diensten 19

442500 Subsidie 286
667105
0

Voorzieningen OGGZ 434399 Overige goederen en diensten 16

442500 Subsidie 101
443300 Bijdrage Gemeenschappelijke 

regeling
68

667106
0

Wmo adviesraad 434304 Onkostenvergoedingen 6

434399 Overige goederen en diensten 5
667107 Eigen bijdrage WMO 842160 Terugvordering WMO 270
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0
667201
0

JGZ maatwerk 434399 Overige goederen en diensten 6

442500 Subsidie 98
667201
5

Jeugdgezondheidszorg 434346 Huur 25

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 
(nt-Rijk)

443300 Bijdrage Gemeenschappelijke 
regeling

739

667202
0

Klanttevredenheidsonderzoe
ken SD

434399 Overige goederen en diensten 20

667203
0

Begeleiding, dagbesteding 
en kortd verbl

434398 Corona maatregelen 113

434399 Overige goederen en diensten 40
441200 PGB 269
442300 Uitkeringen in natura aan 

personen
3.275

671400
0

Gezondheidszorg 434344 Waterverbruik

434400 Bijdragen 11
443300 Bijdrage Gemeenschappelijke 

regeling
963

671401
0

AED's 434399 Overige goederen en diensten 11

442500 Subsidie 8
473000 Afschrijvingslasten 9
474000 Toegerekende rente 1

671402
0

Lokaal 
uitvoeringsprogramma 
gezondheidsb

434398 Corona maatregelen 2

434399 Overige goederen en diensten 19
434400 Bijdragen 120
442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 

(nt-Rijk)
30

442500 Subsidie 58
842200 Subsid/bijdragen van overheid 

niet Rijk
30

Totaal resultaat Inwoners van 
Schagen kunnen kiezen voor een 
gezonde leefstijl

13.317 6.630

Totaal doelstelling Inwoners 
van Schagen kunnen, waar 
nodig met steun van 
(vrijwillige) zorg, gezond 
leven

13.317 6.630

Saldo -6.687
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Domein leefomgeving en 
duurzaamheid
Doelstelling Duurzame instandhouding van de leefomgeving

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
601091
1

Reserve investeringen 
maats. nut

471000 Mutatie reserves (dotaties) 6.691

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 1.463
601091
3

Reserve egalisatie rioolrecht 471000 Mutatie reserves (dotaties) 403

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 500
601091
7

Reserve maatschappelijk nut 471000 Mutatie reserves (dotaties) 2.378

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 1.230
601092
2

Reserve wegenonderhoud 471000 Mutatie reserves (dotaties) 1.823

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 1.800
601092
3

Reserve groenonderhoud 471000 Mutatie reserves (dotaties) 630

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 625
601092
4

Reserve onderhoud 
buitenruimte

471000 Mutatie reserves (dotaties) 1.073

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 579
621000
0

Dagelijks onderhoud 
wegenbeheer

431000 Energie 2

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

656

434330 Onderhoud en reparatie 59
434346 Huur
434350 Porto en postbezorging
434399 Overige goederen en diensten 794
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve -138
442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 

(nt-Rijk)
22

472000 Voorzieningen (dotaties) 24
473000 Afschrijvingslasten 422
474000 Toegerekende rente 195
834015 Leges 6
834099 Overige goederen en diensten 206

621001
0

Dagelijks onderhoud 
kunstwerken

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

17

434330 Onderhoud en reparatie 26
434344 Waterverbruik 2
434381 Eigen risico schade 6
434399 Overige goederen en diensten 259
473000 Afschrijvingslasten 11
474000 Toegerekende rente 7

621002
0

Straatmeubilair 431000 Energie 1

434306 Materiaalgebruik/verbruik 4
434330 Onderhoud en reparatie 73
434344 Waterverbruik
434346 Huur 17
434399 Overige goederen en diensten 28
434998 Afrekening naar KPL 14
473000 Afschrijvingslasten 24
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474000 Toegerekende rente 1
834099 Overige goederen en diensten 26

621002
5

Bebording 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

5

434330 Onderhoud en reparatie 15
434399 Overige goederen en diensten 9
834099 Overige goederen en diensten

621002
7

Verkeersmaatregelen 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

1

434350 Porto en postbezorging
434399 Overige goederen en diensten 77
842200 Subsid/bijdragen van overheid 

niet Rijk
28

621002
8

Mobipunt 434399 Overige goederen en diensten 9

621003
5

Bebording recreatieve routes 434399 Overige goederen en diensten 42

621009
8

Wegen, straten, pleinen 
kapitaallasten

439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 77

621010
0

Openbare verlichting 431000 Energie 150

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

11

434330 Onderhoud en reparatie 175
434399 Overige goederen en diensten 4
473000 Afschrijvingslasten 12
474000 Toegerekende rente 63
834099 Overige goederen en diensten 2

621010
1

Nuts voorzieningen 433100 Kosten algemene plannen 6

434399 Overige goederen en diensten 1
621020
0

Straatreiniging 431000 Energie 20

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

423

434330 Onderhoud en reparatie 37
434399 Overige goederen en diensten 7

621021
0

Gladheidsbestrijding 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

69

434381 Eigen risico schade 10
434399 Overige goederen en diensten 307

621109
8

Verkeersmaatregelen 
kapitaallasten

474000 Toegerekende rente

624000
0

Beheer waterwegen 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

72

434399 Overige goederen en diensten 243
473000 Afschrijvingslasten 14
474000 Toegerekende rente 5
834099 Overige goederen en diensten 5
842200 Subsid/bijdragen van overheid 

niet Rijk
16

624000
5

Binnenhavens 473000 Afschrijvingslasten 59

474000 Toegerekende rente 6
656000
0

Onderhoud groen/parken en 
plantsoenen

439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 367

656000
5

Materieel groen/parken en 
plantsoenen

431000 Energie 23

434100 Betaalde belastingen
434330 Onderhoud en reparatie 50
434399 Overige goederen en diensten

656009
8

Openbaar groen 
kapitaallasten

474000 Toegerekende rente 1

656011
3

Toegang strandslagen 431000 Energie 3

433170 Marketing / communicatie 3
433300 Overige aankopen duurzame 

goederen
28

434306 Materiaalgebruik/verbruik 1
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434330 Onderhoud en reparatie 12
657005
0

Bomen 434399 Overige goederen en diensten 298

474000 Toegerekende rente
657006
0

Beheer groen 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

1.585

434399 Overige goederen en diensten 570
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 48
473000 Afschrijvingslasten 218
474000 Toegerekende rente 53
834015 Leges 1
834099 Overige goederen en diensten

657009
0

Strandonderhoud 434330 Onderhoud en reparatie 1

434399 Overige goederen en diensten 28
474000 Toegerekende rente 1

657010
0

Strandreiniging 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

74

434399 Overige goederen en diensten 67
434400 Bijdragen 6
834099 Overige goederen en diensten 8

657011
0

Speeltoestellen 434349 Druk en bindwerk

434350 Porto en postbezorging
434399 Overige goederen en diensten 71
473000 Afschrijvingslasten 90
474000 Toegerekende rente 15
834099 Overige goederen en diensten 1

657012
0

Dierenparken 434330 Onderhoud en reparatie

473000 Afschrijvingslasten 1
474000 Toegerekende rente

672200
0

Riolering 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

246

434339 Telefonie - WKR vrije ruimte 1
434399 Overige goederen en diensten 93
472000 Voorzieningen (dotaties) 849
473000 Afschrijvingslasten 658
474000 Toegerekende rente 204
834099 Overige goederen en diensten 2

672200
5

Klein onderhoud riolering 
(adhoc)

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

3

434330 Onderhoud en reparatie 263
434381 Eigen risico schade
434399 Overige goederen en diensten 10

672200
6

Klein onderhoud serviceteam 434330 Onderhoud en reparatie 4

672201
0

Riool pompen en gemalen 431000 Energie 133

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

81

434330 Onderhoud en reparatie 4
434337 Telecommunicatie 9
434399 Overige goederen en diensten -7
834099 Overige goederen en diensten 1

672201
1

Persleidingen 431000 Energie 3

672201
5

Persleidingen (adhoc) 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

3

434330 Onderhoud en reparatie 7
672202
0

Riool huisaansluitingen 434399 Overige goederen en diensten 49

834099 Overige goederen en diensten 28
672204
0

Kolken reinigen en 
inspecteren

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

60

672205
0

Pompen en gemalen adhoc 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

71

434330 Onderhoud en reparatie 10
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434399 Overige goederen en diensten 5
672206
0

IBA's/drainage 433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

5

672207
0

Onderzoek en monitoring 
riolering

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

13

434399 Overige goederen en diensten 43
672208
5

Samenwerking Noordkop 434399 Overige goederen en diensten 38

672209
5

Facilitair riolering 434399 Overige goederen en diensten 9

674001
0

Ongediertebestrijding 434330 Onderhoud en reparatie 1

434340 Abonnementen
675000
0

Beheer en onderhoud 
begraafplaatsen

431000 Energie

433300 Overige aankopen duurzame 
goederen

214

434344 Waterverbruik 1
434399 Overige goederen en diensten 42
472000 Voorzieningen (dotaties) 25
473000 Afschrijvingslasten 21
474000 Toegerekende rente 7
834007 Grafrechten 275

675009
0

Huisvesting begraafplaatsen 434330 Onderhoud en reparatie 2

434344 Waterverbruik
439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 16
473000 Afschrijvingslasten 7
474000 Toegerekende rente 1

681020
0

Kaderrichtlijn water 434399 Overige goederen en diensten 11

Totaal resultaat Dagelijks 
onderhoud, groot onderhoud en 
vervanging kapitaalgoederen na 
technische levensduur

24.289 6.803

Totaal doelstelling Duurzame 
instandhouding van de 
leefomgeving

24.289 6.803

Saldo -17.486

Doelstelling Verduurzaming van de leefomgeving

 
Resultaat

Kostenplaats Kostensoort Lasten Baten
601090
6

Reserve milieubeleid 871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) 14

601091
2

Reserve afvalstoffenheffing 471000 Mutatie reserves (dotaties) 27

673000
0

Afvalverwijdering 430000 Personeel van derden 4

434399 Overige goederen en diensten 323
442400 Subsidie/bijdrage aan overheid 

(nt-Rijk)
1.351
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442450 Afvalverwijdering 4.260
473000 Afschrijvingslasten 4
474000 Toegerekende rente 1
834099 Overige goederen en diensten 892

673001
0

Onderhoudskosten 
afvalverwijdering

434399 Overige goederen en diensten 9

834099 Overige goederen en diensten 9
674000
5

Klimaat 439999 Afrekening naar KPL tlv reserve 997

473000 Afschrijvingslasten 7
474000 Toegerekende rente 19

Totaal resultaat Energietransitie 
naar duurzame energie

7.002 914

Totaal doelstelling 
Verduurzaming van de 
leefomgeving

7.002 914

Saldo -6.087
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