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INLEIDING 

 

Bijgaand ontvangt u de 2 FIRAP 2020. In deze financiele rapportage wordt inzicht gegeven in de huidige financiele stand van zaken.  

Uitgangspunt is de stand opgenomen in de Kadernota 2021 / 1e financiele rapportage 2020, te weten (afgerond) € 4,1 mln negatief. Na 

verwerking van alle mutaties is de prognose over 2020 verbeterd tot (afgerond) € 1.361.000 negatief. 

In deze rapportage worden de mutaties in de 2e FIRAP 2020 toegelicht.  

 

In bijlage 1 wordt een overzicht opgenomen van de programma/programmaonderdeel totalen.  

In bijlage 2 wordt een actuaal overzicht opgenomen van de stand van de reserves en voorzieningen.  
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1. FINANCIEEL PERSPECTIEF 2020 

 

Hierbij het verloop van het begrotingssaldo 2020: 

 

Meicirculaire 2020 

De gevolgen van de meicirculaire 2020 zijn aan uw raad via een 

brief (d.d. 9 juni 2020) meegedeeld. Per saldo – met name door het 

ophogen van kostenbudgetten in verband met specifiek genoemde 

zaken – was het financiele effect 2020 van de meicirculaire 2020 

voor het jaar 2020 € 264.000 voordelig. 

 

Actualisaties kapitaallasten/rente en salarisbugetten gemeente  

Aan de hand van de ultimo standen bij de Jaarrekening 2019 zijn de 

kapitaallasten 2020 verwerkt. Door onderuitputting van 

investeringsbudgetten 2019 zijn de kapitaallasten in 2020 lager dan 

begroot. Het voordeel laat zich met name zien bij wegen en 

verkeersmaatregelen. 

 

In de Begroting 2021 is aangegeven dat het budget voor voormalig 

personeel dat in 2017 niet is over gegaan naar de werkorganisatie 

BUCH (en voor rekening van de gemeente bleef) kan worden 

verlaagd (pag. 9-10 Begroting 2021). Deze verlaging kan al in het 

jaar 2020 worden meegenomen. 

 

Aankoop Stinzenbos 

De incidentele kosten aankoop Stinzenbos in 2020 bedragen 

€ 179.000 (zie de brief die hierover die 8 september is verstuurd). 

Op 12 november 2020 is unaniem het amendement Stinzenbos 

aangenomen. Er is besloten de bedragen voor het achterstallig en 

jaarlijks onderhoud van het aan te kopen Stinzenbos te schrappen 

in de conceptbegroting en de resultaten van het te houden 

ecologisch onderzoek af te wachten. Naar aanleiding hiervan is 

geen bedrag opgenomen in deze 2e firap 2020. 

  

Septembercirculaire 2020 

De gevolgen van de septembercirculaire 2020 zijn aan uw raad via 

een brief (d.d. 2 oktober 2020) meegedeeld. Per saldo – met name 

door het ophogen van kostenbudgetten in verband met specifiek 

genoemde zaken – was het financiele effect van de 

septembercirculaire 2020 voor 2020 € 1.217.200 voordelig. Hiervan 

is € 984.400 corona-gerelateerd. Voordeel excl. corona € 232.800. 

 

Corona-kosten 

In de 1e financiele rapportage 2020 is rekening gehouden met een 

negatief effect in verband met de coronapandemie van € 2 mln. 

Onderdeel van deze € 2 mln is het Herstelfonds Economie van 

€ 576.000. Een bestemmingsreserve die gecreëerd is vanuit de 

Verloop begrotingssaldo 2020 na 1e firap:

bedrag x

€ 1.000

Saldo na 1e firap 2020 -4.113 N

Gevolgen meicirculaire 2020 264 V

Actualisatie kapitaallasten/rente 302 V

Actualisatie salarisbudgetten gemeente 59 V

Aankoop Stinzenbos pm N

Gevolgen septembercirculaire 2020 (excl. corona) 233 V

Terugdraaiing coronaboeking 1e firap 2020 1.424 V

Uitkomsten 2e Firap 2020 470 V

Stand na 2e FIRAP 2020 / Prognose 2020 -1.361 N
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algemene reserve (raadsbesluit 14-5-2020). Het begrote negatieve 

netto-effect op de exploitatiebegroting bedroeg € 1,424 mln. 

Onlangs heeft u kennis kunnen nemen van de 3e voortgangsrap-

portage coronamaatregelen gemeente Castricum (d.d. 10-11-2020). 

Uit de rapportage blijkt dat wij bijdragen van het rijk hebben 

ontvangen die ertoe leidt dat het negatieve effect die in de 1e 

financiele rapportage stond opgenomen teruggedraaid kan worden. 

Het netto negatieve effect 2020 (stand 20-10-2020 € 267.644) kan 

worden opgevangen binnen het bedrag Herstelfonds Economie dat 

op 14 mei jl. beschikbaar is gesteld. 

 

Uitkomsten 2e Firap 2020 

De items van de 2e FIRAP 2020 worden in het hierna volgende 

hoofdstuk toegelicht. 

 

In bijlage 1 zijn de totalen van elk programma-onderdeel 

opgenomen na alle mutaties. Dit is de eindstand van de Begroting 

2020. De uitkomst van de Jaarrekening 2020 wordt tegen deze 

stand afgezet.   

 

Overigens zijn in deze eindstanden 2020 ook de gevolgen van het 

raadsbesluit met betrekking tot de bestemming van het 

jaarrekeningresultaat 2019 (raadsbesluit 25-6-2020) verwerkt. Dit is 

een wijziging die het saldo na mutaties in de reserves niet wijzigt, 

het is een zogenaamde ‘budgettair neutrale’ wijziging. 
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2. FIRAP DECEMBER 2020 

 

Hieronder worden de items opgesomd en toegelicht die gevolgen hebben voor het begrotingssaldo 2020 (en verder). De structurele gevolgen 

van de mutaties met een structureel karakter (bijv. de algemene uitkering, actualisering kapitaallasten) zijn al meegenomen in de Begroting 

2021. Deze items hebben voor 2020 daardoor een incidenteel karakter. Dit geldt niet voor de Continuering Stikstofcoördintor en aframing Leges 

bestemmingsplannen en de structurele gevolgen n.a.v. de septembercirculaire 2020. Deze items hebben wel een structurele doorwerking (zie 

ook pagina 13). 

 

 

bedrag

item programma/progr.onderdeel x € 1.000

1 1 b Samen leven BUIG-budgetten 413 voordeel

2 1 b Samen leven Subsidieafrekening 2019 SWC 102 voordeel

3 1 b Samen leven Actualisering budgetten soc. Domein -460 nadeel

4 1 b Samen leven TOZO 0 voordeel

5 1 b Samen leven Vaccinatiegraad -10 nadeel

6 1 b Samen leven Inspecties kinderopvang 15 voordeel

7 1 b Samen leven Subsidie peuterspeelzaalopvang 50 voordeel

8 3 a Wonen en leefomgeving Leges bestemmingsplannen -45 nadeel

9 3 b Duurzaamheid en milieu Herijking geluidskaarten -13 nadeel

10 3 b Duurzaamheid en milieu Continuering Stikstofcoördinator -7 nadeel

11 3 b Duurzaamheid en milieu RRE-subsidie 0 voordeel

12 3 c Beheer en onderhoud Maaien en schouwen -65 nadeel

13 3 c Beheer en onderhoud Boekwinst/overdracht Antoniusschool 485 voordeel

14 3 c Beheer en onderhoud Energielasten Openbare Verlichting -40 nadeel

15 3 c Beheer en onderhoud Extra lasten weg De Woude -85 nadeel

16 3 c Beheer en onderhoud MOOR-gelden 130 voordeel

17 4 b Overhead Uittreding Stichting RIJK -14 nadeel

18 Diverse zaken 14 voordeel

470 voordeel
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Toelichting van de items: 

 

1. BUIG-budgetten € 413.500 voordeel  

Eind september zijn de definitieve BUIG-budgetten bekend gemaakt 

(BUIG = Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen 

Gemeenten). Dit zijn de budgetten inzake de te verstrekken 

uitkeringen. Het te ontvangen budget is opgehoogd van € 4,753 mln 

(begroot) naar € 5,049 mln (plus € 296.500). De bijstandsuitgaven 

worden naar het zich nu laat aanzien lager dan nu begroot (-/-

€ 117.000). Derhalve een voordeel van € 413.500. Het 

geprognosticeerde overschot BUIG in 2020 bedraagt momenteel 

€ 94.400.  

 

Overigens: het voorlopig budget 2021 is ook bekend gemaakt en 

bedraagt € 5,139 mln. Dit is € 386.300 meer dan waarmee in de 

Begroting 2021 rekening mee werd gehouden. Het eigen risico is 

hierdoor overigens wel gestegen. Omdat onbekend is hoe de 

kosten zich in 2021 ontwikkelen gaan we begrotingsmatig 

vooralsnog uit van een budgettair neutrale toename van de 

rijksbijdrage (de begrote kosten worden met eenzelfde bedrag 

verhoogd). 

 

2. Subsidieafrekening 2019 SWC € 102.000 voordeel (inc.) 

Op basis van de verantwoording over 2019 van Stichting Welzijn 

Castricum is een bedrag van € 102.000 over 2019 teruggevorderd 

(€ 25.500 m.b.t. het jeugd- en jongerenwerk en € 76.500 m.b.t. het 

maatschappelijk werk). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Budgetten sociaal domein € 460.000 nadeel 

De huidige meerjarenraming - na aanpassing bij de 1e 

firap/Kadernota - is gebaseerd op de realisatiecijfers 2019. De 

realisatie tot nu toe in 2020 geeft wederom aanleiding tot een 

aanpassing van de begroting 2020. Het jaar 2020 wordt gebruikt om 

beheersmaatregelen te ontwikkelen en uit te werken en daarmee de 

kosten jeugdhulp en wmo beter te controleren en te beheersen. 

Deze beheersmaatregelen zijn noodzakelijk om de stijgende trend 

binnen de jeugdhulp en wmo te doorbreken. De eerste verwachte 

financiële effecten van de korte termijn beheersmaatregelen – 

gebaseerd op de realisatie 2019 - zijn verwerkt in de concept 

begroting 2021. Naar aanleiding van het eindrapport – dat eind 

2020 volgt - waarin naast de korte termijn maatregelen, ook de 

overige beheersmaatregelen worden opgeleverd, worden nadere 

financiële effecten verwerkt in de 1e firap 2021/Kadernota 2022. 

 

Aanpassingen 2e firap 2020: 

Wmo begeleiding zorg in natura: € 179.000 voordeel. 

Wij zien in het eerste halfjaar 2020 ten opzichte van het 2e halfjaar 

2019 een daling van het aantal cliënten met 9% en een daling van 

de gemiddelde kosten per cliënt. Het effect van corona is moeilijk in 

te schatten en vooralsnog is hiermee geen rekening gehouden. 

 

Jeugdhulp zorg in natura: € 331.000 nadeel 

Voor Castricum verwachten wij per saldo een nadeel van € 331.000 

t.o.v. de huidige begroting 2020, bestaande uit een nadeel van 

€ 385.000 o.b.v. prognose 2020 en een voordeel van € 54.000 

vanwege verrekening oude jaren De verklaring hiervoor is dat 

Castricum te maken heeft met een aantal zeer dure cliënten in 

Jeugdhulp met Verblijf. Het aantal jeugdigen in Verblijf zit op basis 

van het 1e halfjaar 2020 al op het niveau van heel het jaar 2019. 
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Gebleken is dat de meeste jeugdigen met Verblijf hier meerdere 

jaren in blijven. 

 

Maatwerkvoorziening Hulp bij huishouden; € 109.000 nadeel 

We merken een extra instroom van huishoudelijke hulp. Wanneer 

we de aantallen die tot en met de zomervakantie zijn gerealiseerd 

extrapoleren over heel 2020, leidt dit tot de genoemde mutatie. Bij 

de onlangs vastgestelde beheersmaatregelen hebben wij als 

beheersmaatregel de herinrichting van de huishoudelijke hulp 

opgenomen. Een beheersmaatregel die m.i.v. 2021 moet leiden tot 

het afvlakken van de toegenomen kosten in 2020. 

 

Alg. voorziening schoonmaakondersteuning: € 150.000 nadeel 

Sinds de invoer van het Wmo abonnementstarief voor 

schoonmaakondersteuning per 1-1-2020 meldde de aanbieder een 

forse toename van het aantal aanmeldingen. Oftewel: er is sprake 

van een aanzuigende werking door het abonnementstarief. In de 

maand augustus is een extra piek geregistreerd. Aangezien de 

eindafrekening pas echt inzicht geeft in de gerealiseerde kosten, 

mede doordat het CAK ernstige vertraging opliep met het 

automatiseren van het registreren van het abonnementstarief, willen 

we rekening houden met genoemde extra kostenstijging. Let wel, dit 

is nu nog een inschatting op basis van rapportages van de 

aanbieder en is pas zeker bij de jaarrekening. Vandaar dat wij deze 

nu incidenteel voor 2020 opnemen. Na afronding van de 

bestuursopdracht, waar een uitgebreide analyse onderdeel van is, 

wordt het mogelijke structurele effect verwerkt in de Kadernota 2022 

samen met de uitwerking van de lange termijn beheersmaatregelen. 

 

Woningaanpassingen: € 49.000 nadeel 

Er hebben een aantal dure woningaanpassing plaatsgevonden van 

€ 73.000 en € 63.000. In de begroting is geen rekening gehouden 

met incidenteel dure woningaanpassingen, als deze zich voordoen 

dan komen deze ten laste komen van de algemene middelen. Op 

basis van extrapolatie van de overige kosten op dit budget, 

verwachten wij per saldo een nadeel van € 49.000. 

 

Hulpmiddelen: onbekend 

Sinds 1-1-2020 is een nieuwe aanbieder actief. Echter deze 

aanbieder heeft i.v.m. automatiseringsproblemen voor 2020 nog 

geen declaraties ingediend. Het contractmanagement van de 

netwerkorganisatie is continu bezig de implementatie te begeleiden 

en heeft een definitieve deadline gesteld. Eind dit jaar worden alle 

benodigde gegevens opgeleverd. Naar verwachting zijn de 

automatiseringsproblemen dan opgelost. Momenteel hebben wij 

alleen de aantallen in beeld en niet de daarbij behorende 

declaratiewaarden. Wij hebben op dit moment onvoldoende 

zekerheid om een inschatting te maken van de te verwachte kosten 

2020 en kunnen dus nog niet bepalen of het budget (€ 584.900)  

toereikend is. 

 

4. TOZO (budgettair neutraal)  

De vijfde tranche voor de TOZO-regeling (Tijdelijke overbrugging 

zelfstandige ondernemers) is eind juli door het Rijk uitbetaald 

(€ 573.000). In totaal is inmiddels € 6,303 mln als voorschot 

ontvangen. Haltewerk voert voor onze gemeente deze regeling uit. 

Net als bij de 1e firap 2020 worden de kosten gelijkgesteld aan de 

ontvangen middelen. 

 

5. Vaccinatiegraad € 10.000 nadeel (effect 2020) 

Het college wil de vaccinatiegraad van kinderen van 0-4 jaar 

verhogen, omdat de gemeente Castricum onder het gemiddelde 

van Noord Holland Noord ligt. In samenwerking met de GGD is er 

een actieplan opgesteld. Het budget 2021 e.v. is reeds in de 

concept-Begroting 2021 opgenomen. 
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6. Inspecties kinderopvang € 15.000 voordeel (inc.) 

Een van de coronamaatregelen was gedurende de periode 16 

maart tot 8 juni 2020 de tijdelijke sluiting van de kinderopvang. In 

deze periode hebben geen inspecties door de GGD 

plaatsgevonden. De reguliere inspecties zijn na de heropening van 

de kinderopvang weer opgestart. De verwachting is dat er per saldo 

in 2020 op basis van het risicogestuurde toezicht incidenteel minder 

kosten voor het toezicht zullen worden gemaakt. 

 

7. Subsidie peuterspeelzaal-opvang € 50.000 voordeel (inc.) 

Het budget ten behoeve van de subsidies voor peuteropvang kent 

een onderbesteding. De oorzaak hiervoor is niet zeker. De 

subsidieregeling heeft als uitgangspunt: ‘geld volgt kind’. Het kan 

betekenen dat er minder peuters gebruik van hebben gemaakt van 

de gesubsidieerde peuteropvang. Er zijn geen signalen dat dit direct 

corona gerelateerd is, het zou bijvoorbeeld kunnen dat er in 

verhouding meer kinderen naar kinderdagverblijven zijn gegaan of 

meer ouders in de peuteropvang gebruik hebben gemaakt van 

kinderopvangtoeslag. Bij een incidentele aframing van dit budget 

geldt de kanttekening dat de subsidieregeling peuteropvang een 

openeinderegeling is. Het risico bestaat dat aan het einde van het 

jaar blijkt dat de kosten alsnog zijn toegenomen. In dit geval kan dat 

een overschrijding van het (aangepaste) budget tot gevolg hebben. 

 

8. Leges bestemmingsplannnen € 45.000 nadeel in 2020 en 

structureel € 15.000 nadeel 

In 2020 worden geen opbrengsten meer verwacht. Voor 2021 e.v. 

verlagen opbrengsten van € 45.000 naar € 30.000 doordat er vaker 

Anterieure Overeenkomsten gaan worden waarvan de 

legesinkomsten binnenkomen bij Vergunningen en niet bij 

Bestemmingsplannen. 

 

 

9. Herijking geluidsbelastingskaarten € 13.000 nadeel (inc.) 

Voor Bergen en Heiloo wordt een herijking van de bestaande 

geluidsbelastingkaarten uitgevoerd vanuit een wettelijke 

verplichting. Dit gebeurt elke vier jaar en Castricum heeft hier in het 

voorgaande traject ook aan deelgenomen. De verplichting geldt 

voor Castricum bij invoering van de omgevingswet per 2021. Door 

nu mee te liften in het traject kunnen de kaarten kostenefficient 

worden herijkt en wordt tijdig voldaan aan de verplichting ingevolge 

de Omgevingswet. 

 

10. Stikstofcoordinator (incidenteel € 6.700 in 2020 en € 26.000 in 

2021) 

De stikstofproblematiek levert veel vertraging en onduidelijkheden 

op binnen de processen bij ruimtelijke ordening. Om van reactieve 

naar proactieve beïnvloeding te gaan en krachten binnen de BUCH 

te bundelen was het van belang de BUCH opdracht te geven om 

een coördinator stikstof te benoemen. De coördinator is tevens 

inhoudelijk opsteller van een nieuwe “stikstofbeleidslijn” voor de vier 

BUCH-gemeenten.  

Bij de 1e firap 2020 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld 

voor een dergelijke stikstofcoördinator (BUCH totaal € 35.000/ 

aandeel Castricum € 12.000). 

 

Inmiddels zijn de hoofdtaken van de opdracht vervuld en is het 

budget dat daarvoor beschikbaar was gesteld verbruikt. De 

resultaten van de stikstofcoördinator tot nu toe:  

- Beleid: Er is een beleidsnotitie voor kleine bouwwerken 

opgesteld en aangeleverd. Hiervoor zijn zelf ruim 200 

berekeningen gemaakt. De beleidsnotitie is 8 september 

2020 in Castricum vastgesteld en zal de komende weken 

voor andere gemeenten worden aangeleverd; 
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- Beleid: Voor Bergen is een beleidsnotitie geschreven en 

vastgesteld. Castricum wilde het niet vaststellen en andere 

gemeenten wilden wachten op beleidsregels provincie. 

- Beïnvloeding: Er zijn 3 projecten voor het 

Stikstofregistratiesysteem geaccepteerd. Bij twee is onze 

coördinator zijdelings betrokken geweest en 1 is door zijn 

inzet snel en vlot afgehandeld. 

- Beïnvloeding: De BUCH is op de kaart gezet; regionaal, 

maar ook daarbuiten. We delen nu bijvoorbeeld de 

vormgeving en uitgangspunten van de stikstofkaart met 

collega’s van Amsterdam.  

- Beïnvloeding: De provincie bewogen om te komen met een 

notitie over heersend verkeersbeeld; 

- Coördinatie: Vergunningverleners en projectleiders zijn 

ondersteund in hun werk  

 

Het dossier stikstof vraagt echter nog steeds veel aandacht. 

Werkzaamheden die tot het eind van het jaar opgepakt kunnen 

worden:  

- Beleid: Een breed ecologisch onderzoek naar onze Natura 

2000-gebieden, zodat ook minimale overschrijdingen zonder 

tussenkomst van de provincie vergund kunnen worden; 

- Beïnvloeding: Voor de notitie over heersend verkeersbeeld 

kan nog input geleverd worden; 

- Beïnvloeding: Regionale afstemming voortzetten; 

- Coördinatie: Vergunningen vraagt ondersteuning in 

toepassing van regels. Ook vragen zij geregeld om 

adviezen; 

- Coördinatie: Projecten die vast zijn gelopen vlot trekken en 

helpen bij of advisering over aanvragen Wnb-vergunningen 

en verzoeken SSRS (stikstofregistratiesysteem). 

 

Daarnaast kan nog gekeken worden naar bijdragen op 

projectniveau die mogelijk per project gefinancierd kunnen worden 

zoals A9, Zandzoom, Duin en Bosch, Kaptein Kaas. 

 

Om de werkzaamheden van de stikstofcoördinator te continueren 

(tot en met 2021) vergt een budget (aandeel Castricum) van € 6.700 

(2020) en € 26.000 (2021). 

 

Het college stelt voor om samen met Bergen en Uitgeest de 

stikstofcoördinator te behouden hiervoor in 2020 € 6.700 bij te 

ramen en ook in 2021 daarvoor middelen (€ 26.000) vrij te gaan 

maken (en financieel te verwerken bij de 1e firap 2021). 

 

11. RRE-subsidie (budgettair neutraal)  

Castricum is penvoerder van deze subsidie (Regeling Reductie 

Energiegebruik). Kosten worden gedekt met een subsidie van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. De regeling is budgetneutraal 

voor de deelnemende gemeenten (Alkmaar, Bergen, Castricum, 

Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk). Voor 2020 worden uitgaven 

en een subsidie verwacht van € 1,1 mln. 

 

12. Maaien en schouwen € 65.000 nadeel (inc.) 

Via een brief d.d. 7 juli jl. is uw raad geïnformeerd over het budget 

voor het uitbesteden maaiwerk. Omdat bij het maaien ook de 

bestrijding van de Berenklauw is meegenomen is de oorspronkelijk 

aangegeven overschrijding van € 75.000 iets lager uitgevallen.  

 

13. Overdracht Antoniusschool / bijdrage PWN € 775.000 voordeel 

en afboeking boekwaarde € 290.000 nadeel (inc.) 

Aan het begin van 2018 heeft het schoolbestuur van de 

Antoniusschool besloten om uit de gemeente Castricum te 

vertrekken. De verhuizing van de school is eind september 2018 

voltooid. Er is met PWN overeenstemming bereikt over een 
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schadeloosstelling. Dit op basis van een bindend advies van drie 

taxateurs, die onafhankelijk van elkaar het pand hebben getaxeerd.  

 

In deze 2e FIRAP 2020 wordt rekening gehouden met een positief 

financieel effect. Er wordt vanuit gegaan dat de de 

schadeloosstelling de af te boeken boekwaarden met ong. 

€ 485.000 overschrijdt. 

Overigens: in 2018 is een verlies genomen van € 75.000. 

 

14. Energie openbare verlichting € 40.000 nadeel (inc.) 

Met ingang van 2019 zijn de energieprijzen in Castricum (net als 

voor de overige BUH-gemeenten) vrijgegeven. Het gevolg hiervan 

is dat de HVC op basis van een zogenaamde ENDEX-prijs de 

tarieven vaststelt (ENDEX is de afkorting van European Energy 

Derivatives Exchange).  De  tarieven zijn eind 2019 vastgesteld en 

voor 2020 enorm gestegen. Gedurende 2020 zijn de tarieven weer 

gedaald. De tarieven voor 2021 worden pas eind 2020 vastgesteld. 

De verwachting is dus ook dat voor 2021 de lasten op het budget 

lager uit zullen vallen. Hoeveel is nog niet bekend. Momenteel wordt 

onderzocht hoe deze schommelingen in tarieven in de toekomst kan 

worden verminderd. 

 

15. Weg De Woude € 125.000 -/- € 40.000 = € 85.000 nadeel (inc.) 

Het hoogheemraadschap (HHNK) heeft een dijkverhoging 

aangelegd onder een weg van de gemeente bij de Woude. Hier is 

over afgesproken in 2016 dat de gemeente een bijdrage van 

€ 125.0000 zou doen. Inmiddels is het werk uitgevoerd. I.v.m. vele 

bezwaarprocedures is de uitvoering lang uitgesteld. De factuur 

wordt binnenkort verwacht. 

Gedeeltelijke dekking extra kosten HHNK i.v.m. weg De Woude uit 

civiele kunstwerken. In 2020 is op dit budget minder uitgegeven 

omdat een nieuwe brug wordt verwacht. Deze is opgenomen als 

investering. 

16. MOOR-gelden € 130.000 voordeel (inc.) 

Netbeheerders en aannemers die werkzaamheden plannen in een 

gemeente die is aangesloten op MOOR (Meldpunt Opbrekingen 

Openbare Ruimte) kunnen digitaal een vergunning aanvragen of 

een melding doen.  

De gemeente ontvangt vervolgens bijdragen van bedrijven 

(bijvoorbeeld nutsbedrijven) die werkzaamheden uitvoeren aan de 

openbare weg. Indien zij een gedeelte van de weg moet 

openbreken wordt de gemeente daarvoor gecompenseerd. De 

kwaliteit van de weg neemt immers af. Door deze bijraming wordt 

het ontvangen bedrag opgenomen in de begroting. Voorafgaand 

aan een kalenderjaar is niet in te schatten hoe hoog deze bijdrage 

jaarlijks is. 

 

17. Afzien van teruggaaf waarborgsom St. RIJK € 14.000 (inc.) 

Gemeente Castricum heeft besloten om per 1 januari 2021 uit RIJK 

te treden, omdat zij vanwege de behoefte aan eigenheid inkoop 

binnen haar samenwerkingsorganisatie De BUCH wil onderbrengen 

(zie Begroting 2020, pag. 99). Bij de uittreding is overeengekomen 

dat de gemeente Castricum afziet van de gestorte waarborgsom 

(€ 14.000). Deze waarborgsom staat opgenomen op de balans 

(financiele activa). Het niet opeisen betekent een verlies in dit 

lopende boekjaar. 

 

18. Diverse 

In “diverse” zitten een aantal niet toe te lichten kleinere zaken.    
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Structureel effect 

 
 

Stikstofcoördinator. Zie item 11. 

 

Uitvoering Inburgeringswet (collegebesluit 3-11-2020): de 

beschikbare middelen van het Rijk voor de uitvoering van de 

Inburgeringswet (zie meicirculaire 2020) worden ingezet bij de 

werkorganisatie BUCH. Omdat de rijksverdeling iets afwijkt van de 

verdeelsleutel die bij de BUCH wordt gehanteerd, is er per saldo 

een exploitatie effect.    

 

Aframing leges bestemmingsplannen. Zie item 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige mededelingen 
 

Grondexploitatie Limmen-Zandzoom 

Binnen het Limmer deel van de Zandzoom worden ongeveer 600 

woningen gebouwd. Om deze woningen goed te ontsluiten op de 

hoofdstructuur van Limmen, is een verbreding van de Visweg 

tussen de Hogeweg en Rijksweg voorzien. In 2020 heeft over dit 

wegontwerp inspraak plaatsgevonden. De planning is dat de 

uitvoering begin 2021 start.  

Het actuele ontwerp van de Visweg leidt echter niet enkel tot een 

adequate en veilige ontsluiting van de nieuwe woningen. Met de 

reconstructie wordt ook de ondergrond van de verouderde weg 

vervangen. In de aandeelhoudersovereenkomst is daarom 

besproken om de helft van deze reconstructiekosten ten laste te 

laten te komen van de wegbeheerder (de gemeente). De andere 

helft van de reconstructiekosten blijft voor rekening en risico van de 

ontwikkelaar (de GEM). Voorgesteld wordt om het gemeentelijke 

deel van deze reconstructiekosten ten laste te brengen van de 

grondexploitatie Limmen-Zandzoom. Dit kan binnen de huidig 

projectbegroting en -doelstelling en kan zonder voorziening of 

kredietaanvraag. 

 

Vloer sporthal De Enterij 

De gemeente Castricum heeft de verantwoordelijkheid voor het 

onderhoud van de sporthal de Enterij te Limmen.  

Sinds 1 juli 2020 is het dagelijkse beheer en exploitatie van de 

Enterij in handen van Alkmaar Sport / Holland sport. 

Door de vorige exploitant (stichting de Witte Brug) was aangegeven 

dat er op een paar punten blazen onder de sportvloer van de 

sporthal zaten. Deze blazen openbaarden zich bij warmer weer 

wanneer er met materieel overheen gerold werd.  

De vloer heeft in 2008 een facelift gehad. Bij nadere inspectie in 

eind mei 2020 bleek dat de hele vloer los lag van de constructie en 

bedragen x € 1.000

Structureel effect 2e FIRAP 2020 2021 2022 2023 2024

SALDO (concept-Begroting 2021 na amendement Stinzenbos) -1.997 -81 162 -44

Effect Septembercirculaire 2020 -198 -340 -292 -198

Stikstofcoördinator -26

Uitvoering Inburgeringswet 1 -4 5 2

Aframing Leges -15 -15 -15 -15

BIJGEWERKT SALDO na 2e FIRAP 2020 -2.235 -439 -141 -256
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alleen op zijn plaatst werd gehouden door het gewicht van de vloer. 

Vervangen van de vloer werd hierdoor noodzakelijk. Dergelijke 

werkzaamheden moeten normaal gesproken lang van tevoren 

worden vastgelegd bij de vloerenleggers i.v.m. drukke planning in 

de schoolvakanties. 

 

Vanaf eind maart is de sporthal leeg komen te staan vanwege de 

coronamaatregelen. Het werd hierdoor een uitgelezen mogelijkheid 

om de vloer deze zomer alvast te vervangen conform richtlijnen en 

wensen van de nieuwe exploitant. Het resultaat is een prachtige 

vloer naar tevredenheid van de exploitant en gebruikers. 

Bij uitvoering van de werkzaamheden bleek ook waarom de vloer 

los lag van de constructie, dit bleek een vochtprobleem te zijn wat 

de oude kitlaag heeft doen onthechten. Om dit op te lossen is er 

een vochtscherm tussen constructie en nieuwe vloer aangebracht. 

 

De totale kosten voor het vervangen van de vloer heeft € 105.000 

euro excl. btw. gekost. Hiervoor nemen we een investering op die 

we afschrijven in 15 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 

2021 bedraagt dan € 7.000. 

 

De vervanging van de vloer stond op een later moment in de 

planning, maar het was noodzakelijk deze naar voren te halen.  

Bij de actualisatie van het Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke 

gebouwen zal het ‘voordeel’ – nu de vervanging inmiddels is 

uitgevoerd - worden meegenomen. 

 

P.S. in de 1e firap 2020/Kadernota 2021 stond in item 6 (pag. 21) 

aangegeven dat er een onderhoudsvoorziening gebouwen wordt 

ingevoerd. In de Begroting 2021 is dat geeffectueerd. 

Maranathakerk 

Intussen is duidelijk geworden dat er naast de herstelkosten van de 

vloer ook enige (achterstallig) onderhoudswerkzaamheden nodig 

zijn aan het pand. 

Over de kostentoedeling van deze werkzaamheden hebben wij 

afspraken gemaakt  met het schoolbestuur. Zij nemen de 

overschrijding (circa € 38.000) voor hun rekening. 

De definitieve afrekening volgt bij de  jaarrekening 2020. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FIRAP december 2020                                                                                 Pagina 14 van 18     Raad 17-12-2020 

3. ACTUALISATIE TOTALEN PROGRAMMA - PROGRAMMAONDERDEEL 

 

 

bedrag x € 1.000 LASTEN BATEN

programma /programma-onderdeel

Primitieve   

B 2020

1e Firap 

2020

na 2e Firap 

2020

Primitieve   

B 2020

1e Firap 

2020

na 2e Firap 

2020

Totaal a. Inwoners en bestuur 2.836 2.881 3.709 512 479 384

Totaal b. Samen leven 29.432 39.171 40.973 5.674 11.488 12.362

Totaal d.  Een veilige gemeente 2.762 2.760 2.643 25 14 14

Totaal 1. Een sociale en vitale gemeente 35.030 44.812 47.325 6.211 11.982 12.761

Totaal a. Cultuur, Recreatie en toerisme 1.276 1.433 1.724 191 204 191

Totaal b. Economische vitaliteit 541 575 993 24 24 24

Totaal c. Een bereikbare gemeente 1.480 1.591 1.561 332 332 219

Totaal 2. Een aantrekkelijke gemeente 3.296 3.599 4.278 547 560 434

Totaal a. Wonen en leefomgeving 3.734 3.777 5.679 1.667 1.516 3.121

Totaal b. Duurzaamheid en milieu 6.603 7.092 8.121 7.868 8.015 8.995

Totaal c. Beheer en Onderhoud 7.547 7.782 7.774 519 523 1.425

Totaal 3. Een leefbare gemeente 17.884 18.651 21.574 10.054 10.054 13.541

Totaal a. algemene dekkingsmiddelen 540 786 931 51.446 75.145 76.513

Totaal b. overhead 11.498 11.254 11.641 0 0 0

Totaal c. overige programma 4 130 830 56 20 -704 20

Totaal d. onvoorzien 10 10 10 0 0 0

Totaal e. Vpb 35 35 36 0 0 0

Totaal 4. Een financieel gezonde gemeente 12.212 12.915 12.674 51.466 74.441 76.533

Totaal Pr. 1. a. Inwoners en bestuur 3 3 3 6 6 16

Totaal Pr. 1. b. Samen leven 32 32 32 317 1.992 2.643

Totaal Pr. 1. d.  Een veilige gemeente 0 0 0 20 20 20

Totaal Pr. 2. a. Cultuur, Recreatie en toerisme 0 0 0 5 5 123

Totaal Pr. 2. b. Economische vitaliteit 0 0 0 0 30 334

Totaal Pr. 2. c. Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 155 155

Totaal Pr. 3. a. Wonen en leefomgeving 0 0 0 90 90 647

Totaal Pr. 3. b. Duurzaamheid en milieu 160 160 160 160 172 479

Totaal Pr. 3. c. Beheer en Onderhoud 6 6 6 115 125 232

Totaal Pr. 4. b. overhead 0 0 0 116 116 281

Totaal Pr. 4. Een financieel gezonde gemeente 360 23.682 24.861 0 0 1.355

Totaal 5. Mutaties in reserve 561 23.882 25.062 829 2.710 6.284

Eindtotaal 68.984 103.861 110.914 69.106 99.747 109.553

-68.984 -103.861 -110.914

SALDO 122 -4.113 -1.361
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ACTUALISATIE OVERZICHT RESERVES 

  

bedragen x € 1.000 Progr. struct. Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per

onder- 31-12-2019 ging king 31-12-2020

Naam reserve deel A.begr. A.begr. (verwacht)

JR 2019 2020 2020

Algemene reserve 4a 9.540 23.322 2.119 30.742

Reserve Opbrengst Bouwfondsaandelen 4a 2.530 0 0 2.530

Algemene reserve grondbedrijf 3a 1.099 0 0 1.099

13.169 23.322 2.119 34.371

Gebouw brandweer Limmen (dek.kap.last) 1a structureel 85 3 6 81

Res. Museum Limmen (dek.kap.last) 1b structureel 23 0 3 19

Verbouw.Rembrandtschool (dek.kap.last) 1b structureel 71 2 6 67

Uitgaven kunstgras (dek. Kap.last) 1b structureel 317 10 40 287

Reserve Gemeentelijke taak onderwijshuisv. 1b 564 0 271 293

Reserve Invest. Helmgras (dek.kap.last) 1b structureel 677 20 58 639

Reserve Behoud Voorzieningen 1b 253 0 0 253

Reserve Participatie 1b 142 0 0 142

Reserve WMO en Jeugdtaken 1b 1.528 0 1.528 0

Fonds sociale woningbouw (vh egalisatieres. GB)3a 555 0 0 555

Reserve afvalstoffenheffing 3b 16 0 0 16

Reserve Duurzaamheidsprojecten 3b 48 160 206 2

Gebouw gem.werken Limmen (dek.kap.last) 4a structureel 210 6 15 202

Reserve Parkeren 2c 149 145 0 294

Reserve Groot ond./verv. kap.goed. Openb.Ruimte3c 345 0 100 245

Reserve Precariobelasting 4a 360 360 0 720

Reserve KEC 2014-2018 2a/2b 63 9 72 0

Bestemmingsreserve 'Herstel economie' div. 0 576 576 0

Reserve Overloopbudgetten div. 238 1.043 1.282 0

5.645 2.334 4.164 3.815

Saldo dienstjaar 2019 593 -593 0 0

593 -593 0 0

TOTAAL RESERVES 19.407 25.062 6.284 38.186
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In de stand van de reserves wordt rekening gehouden dat alle beschikbaar gesteld bedragen volledig in 2020 worden aangewend. Bij de 

jaarrekening 2020 wordt alleen het daadwerkelijk gebruikt deel onttrokken aan de reserve. Wat (nog) niet is gebruikt blijft achter in de reserve 

en kan alsnog worden aangewend in 2021 voor hetzelfde doel. In de jaarrekening 2021 zal dit expliciet aan de orde komen.   

 

Van een aantal zaken lijkt nu al duidelijk te zijn dat het beschikbare bedrag niet (violledig) wordt gebruik. Te weten: 

Verkeersonderzoek Zanderij (€ 11.000 beschikbaar gesteld via de jaarrekening 2019) 

Task-force Wonen (€ 160.000) 

Omgevingswet/-visie (€ 95.000). 

In de jaarrekening 2021 wordt hierop terug gekomen 

 

ACTUALISATIE OVERZICHT VOORZIENINGEN 

 

  

bedragen x € 1.000 Progr. struct. Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per

onder- 31-12-2019 ging king 31-12-2020

Naam voorziening deel A.begr. A.begr. (verwacht)

JR 2019 2020 2020

Voorz. Pensioenen wethouders 1a 1.830 110 33 1.906

Voorz. Wachtgeld wethouders 1a 308 0 86 222

Voorz. Nog te maken kst grondexploitaties 4c 63 0 0 63

Voorziening Groot onderhoud pontveren 2c 117 19 0 136

Voorz. Beheersnotitie onderh. Sportcompl. 1b 38 0 0 38

Voorziening Parkeren 2c 25 0 0 25

Voorziening Watercompensatie 3c 22 0 0 22

Voorziening Bovenwijks 3a 72 0 0 72

Voorziening Uitbreiding Het Kruispunt 1b 128 0 6 122

Afkoopsommen graven 3c 1.325 0 311 1.014

Voorz. Zwerfafval 3b 29 0 0 29

Voorziening Riolering 3b 6.111 577 0 6.689

TOTAAL VOORZIENINGEN 10.068 707 437 10.338
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BEGROTINGSWIJZIGING 2E FIRAP 2020 

 

 

 

Programma Programmaonderdeel Uitgaven V/N Inkomsten V/N Uitgaven V/N Inkomsten V/N Uitgaven V/N Inkomsten V/N Uitgaven V/N Inkomsten V/N Uitgaven V/N Inkomsten V/N

1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur -1.000 V -15.000 N 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Samen leven 1.169.095 N 951.387 V 477.815 N 443.857 V 133.822 N 37.531 V 136.505 N 37.531 V 139.292 N 37.531 V

c. Kerngericht en ondersteunend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Een veilige gemeente -4.568 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Economische vitaliteit 1.249 N 0 3.231 N 0 3.231 N 0 3.231 N 0 3.231 N 0

c. Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 0 -45.000 N 0 -15.000 N 0 -15.000 N 0 -15.000 N 0 -15.000 N

b. Duurzaamheid en milieu 1.119.700 N 1.100.000 V 26.000 N 0 0 0 0 0 0 0

c. Beheer en Onderhoud 190.000 N 905.000 V 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente 546.550 N 594.764 V -50.461 V -12.000 N -107.927 V -12.000 N -118.709 V -12.000 N -118.709 V -12.000 N

Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) 3.021.026 N 3.491.151 V 456.585 N 416.857 V 29.126 N 10.531 V 21.027 N 10.531 V 23.814 N 10.531 V

Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) -470.125 V 39.728 N 18.595 N 10.496 N 13.283 N

1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Samen leven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Kerngericht en ondersteunend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Een veilige gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Economische vitaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Duurzaamheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Beheer en Onderhoud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal effect bestemming reserves 0 0 0 0 0

Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming ) 3.021.026 N 3.491.151 V 456.585 N 416.857 V 29.126 N 10.531 V 21.027 N 10.531 V 23.814 N 10.531 V

Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming) -470.125 V 39.728 N 18.595 N 10.496 N 13.283 N

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente de griffier, de voorzitter,

Castricum op  ...-12-2020

2024

mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves

2020 20222021 2023
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RAADSBESLUIT 2E FIRAP 2020 

 

De raad van de gemeente Castricum; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2020 

 

Besluit: 

 

1. De Begroting 2020 in overeenstemming te brengen met deze 2e FIRAP december 2020. 

2. De Begroting 2021, Meerjarenraming 2022-2024 in overeensteming te brengen met de structurele gevolgen van deze 2e FIRAP 

december 2020 

3. Akkoord te gaan met het investeringskrediet ad. € 105.000 Vloer sporthal De Enterij. 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 17 (of 10) december 2020 

 

 

 

 

de griffier,         de voorzitter. 

mw. mr. V. Hornstra        drs. A. Mans 


