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Geachte raadsleden,

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en heeft gezorgd voor een crisis die ons allen raakt. 
Zowel persoonlijk als financieel. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers, 
verenigingen, culturele instellingen en ketenpartners deze periode zo goed mogelijk doorkomen. 
Daarom hebben wij als gemeente voor hen die dat nodig hebben diverse maatregelen genomen, 
bovenop het landelijke pakket van maatregelen. Onzekere tijden vragen immers om een gemeente 
die verantwoordelijkheid neemt.

Tegelijk is het net zo belangrijk om in deze bijzondere tijden van de coronacrisis een verantwoord 
financieel beleid te voeren, opdat wij onze bijdrage kunnen blijven leveren. Echter, de precieze 
financiële gevolgen weten we op dit moment niet. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe lang deze crisis 
duurt en hoe lang er gebruik gemaakt wordt van bepaalde regelingen. Daarnaast willen wij waar dat 
mogelijk is vasthouden aan de ambities die wij hebben en zijn er ontwikkelingen waar we mee te 
maken hebben of krijgen. Ook is het nog onzeker hoeveel geld gemeenten van het Rijk krijgen om de 
financiële gevolgen van de crisis te kunnen dragen. We verwachten daarover in de meicirculaire 
meer duidelijkheid te krijgen. Om op basis van onzekere gegevens een kadernota te maken met 
daarin een financiële vertaling voor 2021 en verder, lijkt ons op dit moment niet verstandig. Immers, de 
cijfers kunnen over een aantal weken totaal anders zijn dan nu. Daarom krijgt u als raad van ons dit 
jaar een kaderbrief in plaats van een kadernota. Een brief waarin we u onze uitgangspunten 
meegeven waarmee we de begroting 2021 gaan opstellen. We werken aan een sluitende begroting 
en zullen u over de gevolgen van de meicirculaire separaat informeren.

Uitgangspunten:
•  We presenteren een sluitende begroting voor 2021
•  We hanteren de geharmoniseerde CPI index van april 2020, zijnde 1,6%
•  We gaan uit van het coalitieakkoord 2018-2022
•  We hanteren de meerjarenbegroting 2020-2023
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Nieuw beleid voor 2021:

Cameratoezicht op de markt van Schagen
Vóór de coronacrisis was er regelmatig sprake van overlast tijdens de uitgaansavonden in het 
centrum van de stad Schagen. We willen deze overlast in het horecaconcentratiegebied 
terugdringen met onder andere cameratoezicht. De voorbereidingen doen we in 2020; de kosten 
voor het daadwerkelijk inzetten van de camera’s komen ten laste van 2021 (kosten voor aanschaf 
camera’s, uitlezen, dataopslag). Deze camera’s kunnen we ook gebruiken voor crowdmanagement 
en beveiliging tijdens grote evenementen op de Markt.

Verplichting Digitale toegankelijkheid  en Participatie
De wet Digitale Toegankelijkheid stelt dat alle gepubliceerde informatie, waaronder website(s) en 
mobiele applicaties, de informatiesystemen van de gemeente en de digitale diensten voor inwoners 
en bedrijven moeten voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van toegankelijkheid. De digitale 
gemeente moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen; ook voor mensen met een 
functiebeperking. Dit sluit ook aan op de inclusieve samenleving. Op het gebied van burger- en 
overheidsparticipatie is behoefte aan nieuwe digitale instrumenten om inwoners en ondernemers te 
informeren, digitaal te betrekken bij de realisatie van projecten en ideeën te peilen en op te halen. 
Het toegankelijk maken van de informatie en diensten volgens de nieuwe wet- en regelgeving en het 
inzetten van een participatieplatform vereist een extra I&A-budget om de benodigde aanpassingen 
aan de informatiesystemen en ICT-infrastructuur te kunnen doen en om de licentie- en 
onderhoudskosten van de nieuwe digitale voorzieningen te kunnen betalen.

Ondergrondse restafvalcontainers en papiercontainers Groeneweg
We werken inmiddels aan een gemeentelijk Afval- en recycleplan 2020. Hier liggen relaties met de 
afvalstoffenheffing. Dit plan wordt najaar 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Rekening 
houdend met dit afval- en recycleplan en in navolging van Petten (2018), Muggenburg &Nes-Noord 
(2019) en 't Zand (2020) plaatsen we in 2021 ondergrondse restafvalcontainers én papierbakken in de 
wijk Groeneweg in Schagen. De papier inzamelende vereniging ondersteunt deze nieuwe manier van 
afvalinzameling.

Overdracht wegen HHNK
Met ingang van 1 januari 2021 draagt het waterschap HHNK ongeveer 90 km polderwegen en 65 km 
dijkwegen met bijbehorende bermen, sloten, kunstwerken en bijbehorende zaken over aan 
gemeente Schagen. In de raadsvergadering van 12 mei 2020 is hiertoe besloten.
Door de overdracht van de wegen wordt bereikt dat, behoudens de provinciale en rijkswegen, alleen
de gemeente Schagen wegbeheerder is binnen de eigen gemeentegrens. Er ontstaat hierdoor 
éénduidigheid in beheer, de inwoner weet waar hij moet zijn en wat hij kan verwachten aan kwaliteit. 
Daarnaast bereiken we dat we zelf de regie hebben over wensen voor inrichting en gewenste 
kwaliteit van deze wegen.

Ontwikkeling van sportpark Groenoord
In het kader van het accommodatiebeleid doen we onderzoek naar de mogelijkheden om de 
fusievoetbalvereniging Schagen United in de stad Schagen op één locatie te huisvesten. Dat 
betekent herinrichting van Groenoord en het zoeken naar andere opties.

Planning:
Om u inzicht te geven van de momenten waarop de kaderbrief besproken wordt in de 
auditcommissie en wanneer wij u nieuwe informatie toesturen, geven wij u hierbij een overzicht van 
onze planning.
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Datum Wat
2 juni Bespreken proces in audit commissie (reguliere vergadering)
half juni Memo effecten mei circulaire naar raad
juni -
september

Voorbereidingen concept begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2

15 september Concept begroting 2021 in college
12 oktober Beeldvormende vergadering begroting
3 november Raadsvergadering begroting

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevrouw J. Kruit.
Portefeuillehouder Financiën.
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