
 

 
 
Agendapunt : 17 
Voorstelnummer : 12-084 
Raadsvergadering : 11 december 2014 
Naam opsteller : Astrid van Bockhooven 
Informatie op te vragen bij : Astrid van Bockhooven 
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman 
Zaaknummer : 14z0004592 
Registratienummer : RAAD140179 
 
Onderwerp: begrotingswijziging voorbereiding jaarrekening 2014 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − akkoord te gaan met het raadsvoorstel ‘Begrotingswijziging voorbereiding 

jaarrekening 2014’ met de daarbij behorende begrotingswijziging 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel is bedoeld om de gevolgen op hoofdlijnen van Fimarap 2014 vast te laten 
stellen door uw Raad.  
Feitelijk is deze Voorbereiding jaarrekening 2014 een eerste stap in het 
jaarrekeningproces, ook wel genoemd een harde afsluiting. Bij grote afwijkingen wordt de 
raad geïnformeerd danwel om besluitvorming gevraagd.  
 
Met ingang van het jaarrekeningproces 2012 volgen we als organisatie hiermee een 
aanbeveling op van de accountant. In de raadsvergadering van december 2013 heeft de 
raad ook de begrotingswijziging als gevolg van de Fimarap 2013 vastgesteld.  
 
Per programma zijn de afwijkingen gerapporteerd op zowel exploitatiebudgetten als 
investeringen. Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen door middel van een 
begrotingswijziging nog in 2014 te verwerken om zo bij de jaarrekening 2014 minder 
afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid te bewerkstelligen.  
Sinds 2012 kennen we geen Najaarsnota meer. Het voorspellend karakter van de 
Tussentijdse Rapportage is, doordat deze al in juni ambtelijk wordt gemaakt, minder 
actueel dan de inschatting vanuit het proces van de harde afsluiting van september.  
 
De hoofddoelstellingen van deze harde afsluiting (Fimarap) zijn: 
 

1. Bijstellen van de budgetten in de lopende begroting 2014, raadsbevoegdheid; 

2. Bijstellen van investeringen, zodat de financiële gevolgen nog verwerkt worden in 
2014.  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 

 
Een actuele begroting  
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 
 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
nvt 
 
Burgerparticipatie: ja 
nvt 
Externe communicatie: ja 
 
nvt 
 
Extern overleg gevoerd met: nvt 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
nvt 
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
 

Nadat de Raad de begrotingswijziging heeft geaccordeerd worden de budgetten aangepast, 
zodat in de jaarrekening 2014 de verwachte werkelijkheid zo dicht mogelijk kan worden 
benaderd door de geactualiseerde budgetten. 
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Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Hieronder volgt het totaaloverzichten van de mutaties, waarna de mutaties afzonderlijk 
worden toegelicht. 
 

raadsbevoegdheid omschrijving 2014 V/N 2015 V/N 2016 V/N 2017 V/N

aut 2 .1 Aanpassing WMO 264 V 0 0 0

aut 2 .2 Ondersteuning sociaal-culturele organisaties 0 0 0 0

aut 4 .1 Opbrengst parkeerboeten 130 N 0 0 0

aut 4 .2 Strategisch vastgoed 110 V 0 0 0

aut 4 .3 Verkoop vastgoed 0 0 0 0

aut 4 .4 RO Algemeen 0 0 0 0

aut 4 .5 RO Algemeen 0 0 0 0

aut 4 .6 Algemeen milieubeheer 65 N 0 0 0

aut 4 .7 Kapitaallasten wijzigingen programma 4 1 V 1 V 0 0

aut 5 .1 Kapitaallasten wijzigingen programma 5 32 V 52 V 25 V 24 V

aut 6 .1 Kunstbeleid 0 0 0 0

aut 7 .1 kapitaallasten (rentecomponent) programma 7 45 N 45 N 13 N 12 N

aut 7 .2 Kapitaallasten wijzigingen programma 7 8 N 14 V 7 V 7 V

Totaal 160 V 22 V 19 V 19 V

1 =1.000

 
 
2.1 Aanpassingen WMO 
De uitgaven huishoudelijk hulp komen naar schatting eind 2014 uit op € 50.000 lager dan het 
budget in 2014. Dit is een dalende trend. Met de meicirculaire is € 114.000 toegevoegd aan 
het budget WMO. Dit bedrag kan direct weer vrijvallen.  
De uitgaven woonvoorzieningen tonen een aanzienlijke daling ten opzichte van vorig jaar. 
Een van de oorzaken is gelegen in het invoeren van de eigen bijdrage. 
 
2.2 Ondersteuning sociaal-culturele organisaties 
De sloopkosten TenO € 39.000 zullen niet worden uitgegeven in 2014 in verband met 
vertraging De Marke, De Marke heeft veel vertraging met haar project, voorstel om dit budget 
te verschuiven naar 2015. Dit is budgettair neutraal doordat de uitname uit de algemene 
reserve ook wordt doorgeschoven naar 2015. 
 
4.1 Opbrengst parkeerboeten 
Daling opbrengsten parkeerboeten, hoofdzakelijk door de onderstaande drie redenen lopen 
de parkeerboeten achter. 

• beter parkeergedrag; 
• invoering dagkaart, hierdoor is het voor mensen met een dagkaart niet meer mogelijk 

om een naheffingsaanslag te krijgen; 
• toename belparkeren. 

 
4.2  Strategisch vastgoed 
Bij de aanbesteding van projecten sloop Torensduin en Elkshove is de aanbesteding gunstig 
uitgevallen. Hierdoor is niet het geheel beschikbaar gestelde budget noodzakelijk. Ook was 
de inschatting dat op locatie Elkshove grondsanering noodzakelijk was na de sloop. Bij 
bodemonderzoek na de sloop bleek grondsanering echter niet noodzakelijk. Hierdoor kan er 
€ 110.000,- worden afgeraamd. 
 
4.3 Verkoop vastgoed 
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Door de verkoop van Heereweg 249 is er een opbrengst van € 150.000,- gegenereerd. Dit is 
geen voordeel, want opbrengsten onroerend goed worden toegevoegd aan de algemene 
reserve. 
 
4.4 RO Algemeen 
De ontwikkeling van De Marke heeft enige vertraging opgelopen waardoor de 
grondtransactie nog niet heeft kunnen plaatsvinden € 455.000. De verwachting is dat dit 
plaats vindt in 2015.  
  
4.5 RO Algemeen  
De gemeentelijke plankosten worden verhaald op de projectontwikkelaars van De Marke en 
Merici. De planvorming is nog niet afgerond waardoor het budget niet volledig wordt besteed, 
en doorberekend in 2014. bedrag van € 52.000 doorschuiven naar 2015 als te besteden 
budget en door te berekenen plankosten (budgettair neutraal). 
 
4.6 Algemeen milieubeheer 
 € 40.000,- tekort voor onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het grondwater en het 
opstellen van een saneringsplan op het perceel Oosterdijk (vml. stortlocatie). € 25.000,- 
tekort voor transportkosten van kleigrond die als afdeklaag kan worden toegepast om 
contactrisico te voorkomen.  
 
4.7 Kapitaallasten wijzigingen programma 4 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor 
dit programma. 
 
5.1 Kapitaallasten wijzigingen programma 5 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor 
dit programma. 
 
6.1 Kunstbeleid 
€ 30.000 gereserveerd voor project buurt en kunst wat niet doorgaat; voorstel hiervoor werd 
niet gedragen door het college. Dit is budgettair neutraal doordat de uitname uit de algemene 
reserve hierdoor ook niet nodig is. 
 
7.1 Kapitaallasten (rentecomponent) wijzigingen programma 7 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor 
dit programma. 
 
7.2 Kapitaallasten wijzigingen programma 7 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor 
dit programma. 
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Hieronder volgt een toelichting op de mutaties van de investeringskredieten 
 

act.
 nr.

2716 Plankosten sporthal 2 -27.400 27.400 Door fusieperikelen Egmondia/Zeevogels is nog steeds 
niet duidelijk waar de nieuwe sporthal gebouwd kan 
worden. Zolang dit niet duidelijk is, wordt er ook niet 
meer verder gewerkt aan het PvE. Dat betekent dat het 
restant budget van € 27.400 doorgeschoven wordt naar 
2015.

2516 Investeringen uit het 
Landschapsontw.plan 
2014

4 -45.000 45.000 Voor besteding van dit budget volgt in het vierde kwartaal 
een B&W-advies. De verwachting wordt € 15.000 besteed 
in 2014. € 45.000 doorschuiven  naar 2015.

2616 Sch - Beveiligen 
fietsroute +groot 
onderhoud Damwg

5 20000 0 Het krediet is met de perspectiefnota 2015-2018 met 
€ 125.000,- afgeraamd. Op dit moment wordt er nog 
onderhandeld over de eindafrekening. De verwachting is 
dat die € 20.000,- hoger zal uitvallen. € 20.000,- bijramen.

2683 Sch - Plan Evendijk - 
Schoorl (2014)

5 -150000 150000 Door meer tijd te nemen voor de inspraak  is er vertraging 
in de planning ontstaan. € 150.000,- doorschuiven naar 
2015.

2106 BaZ - CF Zeilerboulevard 5 -120000 0 Het aantal schades aan omliggende wegen ten gevolge 
van de werkzaamheden is lager uitgevallen dan begroot. € 
120.000,- aframen.

2706 Bgn - Oranjebuurt 
(2014)

5 -100000 100000 De inspraak levert vertraging  in de planning op € 
100.000,- doorschuiven naar 2015.

2688 EaH - Slot 1 - EadHoef 5 -50000 50000 Uit onderzoek blijkt de omvang van het werk anders dan 
verwacht. Hierdoor is de planning uitgelopen. €50.000,- 
doorschuiven naar 2015. 

2303 Aanleg cultuurpad 
tus.Bergen 
centrum/Museaal centr

5 -137000 0 Er zijn twee investeringen voor 2014 gepland aangaande 
het “cultuurpad” (voorbereiding en uitvoering, een 
gezamenlijk bedrag van 159.000). Het cultuurpad zou de 
verbinding tussen Kranenburgh en het vernieuwde 
centrum (mooi Bergen) moeten worden. Gezien de 
ontwikkelingen Mooi Bergen, die niet zijn gerealiseerd en -
nu in gewijzigde vorm- opnieuw voorliggen, wordt het 
cultuurpad niet ontwikkeld in 2014 en de verwachting is 
dat het komende jaren ook niet ontwikkeld gaat worden. 
Wanneer er weer concrete plannen gemaakt kunnen 
worden kan er tzt een nieuw advies naar de raad. Ergo het 
voorstel om het bedrag niet meer op te nemen.

Omschrijving Pr 2014 2015 Toelichting
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act.
 nr.

2104 Ebi - St.Adelbertusweg 
e.o. Egmond Binnen

5 -80.000 0 Een gunstige aanbesteding. Daarnaast zijn er geen dure 
aanpassingen uit de inspraak gekomen. € 80.000,- 
aframen.

2277 ScG - Heereweg Schoorl-
Noord

5 16000 0 Er zijn extra juridische kosten gemaakt voor de verkrijging 
van grond om een voetpad aan te leggen. € 16.000,- 
bijramen.

2685 Bgn - 
Natteweg/kruisweg

5 -20.000 20.000 Het project wordt aan het einde van het jaar opgestart en 
loopt begin 2015 door. Een lichte vertraging € 20.000,- 
doorschuiven.

2687 EaH - Centrum 
Egmonderstraat en 
Herenweg

5 -30.000 30.000 Er wordt iets op de planning achtergelopen € 30.000,- 
doorschuiven naar 2015.

2181 Ebi - Civieltechn 
aanpassingen haventje 
Egm binnen

5 -46.044 46.044 Voor besteding van dit budget volgt in het vierde kwartaal 
een B&W-advies. Hierna start de voorbereiding van de 
uitvoering. Realisatie vindt plaats in 2015. Budget 
doorschuiven naar 2015.

2307 Cam - Heereweg 
Camperduin

5 -25000 25000 Er dient eerst duidelijkheid te komen over het project 
"kust op kracht"voordat er met de voorbereiding wordt 
gestart. Doorschuiven naar 2015.

2694 EaZ - overige 5 -15.000 15.000 Dit is afhankelijk van het rioolonderzoek. Kleine projecten. 
€ 15.000,- doorschuiven.

2304 Voorbereid.cultuurpad 
tus.Bergen 
centrum/museaal c

5 -22.000 22.000 Er zijn twee investeringen voor 2014 gepland aangaande 
het “cultuurpad” (voorbereiding en uitvoering, een 
gezamenlijk bedrag van 159.000). Het cultuurpad zou de 
verbinding tussen Kranenburgh en het vernieuwde 
centrum (mooi Bergen) moeten worden. Gezien de 
ontwikkelingen Mooi Bergen, die niet zijn gerealiseerd en -
nu in gewijzigde vorm- opnieuw voorliggen, wordt het 
cultuurpad niet ontwikkeld in 2014 en de verwachting is 
dat het komende jaren ook niet ontwikkeld gaat worden. 
Wanneer er weer concrete plannen gemaakt kunnen 
worden kan er tzt een nieuw advies naar de raad. Ergo het 
voorstel om het bedrag niet meer op te nemen.

2410 Bgn - Loudelsweg eo 5 -2.702 Het project is afgerond.
2742 Bgn - Herinrichting en 

afkoppeling Molenstraat
5 -15000 15000 Vanwege nieuwe technische inzichten is er een lichte 

vertraging in de werkzaamheden opgetreden. € 15.000,- 
doorschuiven naar 2015.

2686 EaH - Afkoppelen 
Egmond aan den Hoef

5 50.000 0 Door de afkoppelwerkzaamheden te combineren met de 
bovengrondse werkzaamheden wordt efficienter gewerkt 
en wordt er minder overlast veroorzaakt voor de 
omwonende. Naast de afkoppelwerkzaamheden worden 
tevens een kruising, voetpaden en de omliggende 
parkeerplaatsen hersteld.  € 50.000 bijramen.

2660 Groot onderhoud 
fundamenten Slot op 
den Hoef

5 -200.000 200.000 Het college heeft besloten de onderhoudswerkzaamheden 
uit te stellen in afwachting van een onderzoek naar de 
veiligheidsrisico's.  Het bedrag doorschuiven naar 2015.

Omschrijving Pr 2014 2015 Toelichting
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act.
 nr.

2150 Rioolinvesteringen 2013 
60 jr

5 -625.000 625.000 Er wordt € 625.000,- doorgeschoven naar 2015. De 
geplande projecten die uit dit krediet gedekt worden zijn 
al gestart.  Echter een aantal projecten (met name Plan 
Oost, Plan Evendijk, Oranjebuurt) is in de 
voorbereidingsfase en deze zullen pas in 2015 in 
uitvoering gaan. € 625.000 doorschuiven naar 2015

2461 OS3 Documentair 
managementsysteem

7 -30.394 30.394 Koppeling met Centric/Excellence applicaties vanaf 2015 
vanuit het project dienstverlening, doorschuiven naar 
2015

2318 OS4 digitalisering 
documentstromen/archi
ef

7 -10.000 Vervallen 

2652 EB match en digitaal 
versturen nota's

7 -2263 0 Krediet verlagen naar € 9.737 investering heeft 
plaatsgevonden en is afgerond.

2717 Vervanging 
bedrijfsrestaurant 
apparatuur

7 -13.500 0 Bijkomende werkzaamheden door derden enorm 
meegevallen en deels geintegreerd in 
renovatiewerkzaamheden. € 13.500 verlagen

Omschrijving Pr 2014 2015 Toelichting

 
 

 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
 
7. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

8. De raad wordt de aanpassing van de budgetten voorgesteld, zodat in de jaarrekening 
2014 met geactualiseerde budgetten wordt gerekend. 

 
 
 
Bijlagen: Begrotingswijziging Voorbereiding jaarrekening 2014 
 
 
Bergen, 28 oktober 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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