De begroting van de gemeente Schagen voor 2019
Hoeveel geld ontvangen we in 2019?

En waar gaan we dit geld aan uitgeven in 2019?

“Het college wil op basis van vertrouwen, openheid en duurzaam
heid werken opdat wij trots kunnen zijn op onze gemeente. Samen
met de politiek en de ambtelijke organisatie staan wij ten dienste van
u als inwoners. Als portefeuillehouder Financiën draag ik er zorg voor dat
wij geen lasten doorschuiven naar de toekomst. Daarnaast maak ik mij sterk
voor sport en zorg ik ervoor dat er voldoende geld is voor het stimuleren van sportactiviteiten.
In 2019 starten we met topsportbeleid voor getalenteerde sporters en evalueren we het
accommodatiebeleid: wat gaat goed en wat kan beter? Evenals sport verbindt cultuur
mensen. Samen met de KCARS wil ik mij inzetten voor een gevarieerd aanbod in kunst
en cultuur.” Joke Kruit

“Een duurzame buitenruimte, zodat die de komende generaties in goede staat
is en blijft. Ook in 2019 zijn we bezig om hiervoor onze basis op orde te brengen.
Omdat we maar beperkt geld hebben, moeten we keuzes maken. Daarbij
houden we altijd de veiligheid van de gebruikers in het oog. Duurzaamheid is hét
woord de komende jaren en ook in 2019. De noodzaak om hiermee vaart te maken
is groot. Daarom willen we op alle verenigingsgebouwen zonnepanelen plaatsen, komen er meer
laadpalen in onze gemeente te staan en willen we zorgen voor minder steen en meer groen en
natuur. Ik beloof mij hiervoor in 2019 in te zetten.” Hans Heddes

Domein samenleving & gezondheid 56,8
Inwoners van Schagen kunnen deelnemen aan de samenleving 35,8

Inkomsten vanuit het Rijk
“In 2019 verbeteren we
onze dienstverlening
aan inwoners nog meer.
Bijvoorbeeld met de
gebiedscoördinatoren die
direct aanspreekpunt zijn voor
inwoners. Of online doordat inwoners
straks hun aanvraag digitaal kunnen
volgen. Wij vinden het belangrijk dat
inwoners onze dienstverlening ervaren
als vriendelijk, snel, goed en betrouw
baar. Daarbij luisteren wij graag naar
onze inwoners: wat vinden zij van onze
dienstverlening, hoe kunnen wij ons
werk beter doen en daardoor bijdragen
aan het geluk van onze inwoners?
Inwonersinitiatieven blijven wij steunen.
Wij willen inwoners actief betrekken bij
het vormgeven van hun leefomgeving.
Alles om Schagen met elkaar een nog
mooiere gemeente te maken. Dat vind
ik belangrijk.” Marjan van Kampen

72,5

Overige inkomsten

10,6

Bijstand, jeugdzorg, onderwijs

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele
leefomgeving en beleving vorm 11,5
Zwembaden, sport, kunst en cultuur

Inwoners van Schagen kunnen gezond leven

9,5

Wmo, gezondheidszorg

Domein leefomgeving &

Inkomsten

duurzaamheid 27,7

We ontvangen het grootste deel
van ons geld van het Rijk. Wij mogen
zelf bepalen waar we dat aan uitgeven.
Daarnaast ontvangt de gemeente geld
uit belastingen en heffingen:
de afvalstoffenheffing stijgt met € 29,de ozb stijgt zoals gebruikelijk niet
meer dan de inflatie (2,4%) en de
rioolsteffing stijgt volgend jaar niet.

Uitgaven

Duurzame instandhouding van
de leefomgeving 21,8

Het grootste deel
besteden we aan het

Beheer groen, openbare verlichting,
wegen

Verduurzaming van de
leefomgeving 5,9
Afval, klimaat

TOTAAL: 129,7

domein samenleving en
gezondheid. Onze begroting is
in 2019 en de jaren
daarna sluitend.

Domein inwoner &
Onttrekkingen
vanuit reserves

18,4

Alle bedragen
× € 1.000.000

TOTAAL: 129,7

bestuur 38,9
Rente 1,7

Informatisering 3,1

Personeelslasten 26,0
Geld voor reserves

1,0

Overige organisatie- en bestuurskosten 7,1

Huren en
pachten

Overige
belastingen

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

1,1

7,2

= € 318,- per

ozb
= € 316,33 bij

Domein ruimte & economie 6,3

= € 150,- per

WOZ-waarde

Algemeen Bouwzaken, omgevingsplannen 1,2

huishouden van 4

huishouden

van € 225.000,-

personen of meer

3,9

10,2

5,8

“Ik maak me sterk voor de bouw van woningen in alle kernen. Wij vinden
het namelijk belangrijk dat inwoners kunnen wonen waar zij willen. We
nemen verschillende maatregelen om meer woningbouwplannen te
kunnen opstarten en bestaande projecten te versnellen. Andere plannen
waar u volgend jaar resultaat van gaat zien, zijn de centrumvernieuwingen
rond het Makado, verdere ontwikkelingen van Petten en Sint Maartenszee, de plannen
voor Waldervaart centrum en de Energy & Health Campus in Petten. Toeristen kunnen
volgend jaar nog meer genieten van fiets-, wandel- en vaarroutes door onze gemeen
ten, omdat we routes gaan verbeteren. Bedrijven mogen groeien in Schagen en doen
dat in deze goede tijden gelukkig weer volop!” Jelle Beemsterboer

Bedrijven kunnen groeien Economische ontwikkeling, Ondernemersloket 0,2
Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen Grondexploitaties 4,5
Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich
hier welkom Toerisme en cultuurhistorie 0,4

i

De complete begroting vindt u op: www.schagen.nl/begroting2019
Op maandag 15 oktober is er een thema-avond over de begroting.
Tijdens deze avond geven medewerkers van de gemeente uitleg
over wat er in de begroting staat. U bent hierbij van harte welkom. De
avond is in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Op 6 november
behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens de begrotingsraad.
Ook deze is in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

“In onze gemeente
moet iedereen
zich veilig en
welkom voelen
om mee te doen
in de samenleving. Hier zet ik
mij in 2019 voor in. Bijvoorbeeld
door (tijdelijk) ondersteuning
te bieden zodat inwoners in
hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Of door via
het Kindpakket en Ouderen
pakket jong en oud mee te
kunnen laten doen aan sport,
culturele, maatschappelijke
en onderwijsactiviteiten.
Daarnaast willen we in elke
kern het huiskamerproject
van start laten gaan. Met
deze ontmoetingsruimtes,
waar het gewoon gezellig
is, willen we voorkomen dat
mensen vereenzamen.”
Sigge van der Veek

