ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Begroting gemeente Schagen 2020
Geachte voorzitter, geacht college, collega-raadsleden en andere belangstellenden, Met grote aandacht en
zorgvuldigheid heeft de fractie van de VVD zich gebogen over de begroting 2020, die ter besluitvorming aan de
gemeenteraad is voorgelegd.
De VVD is blij dat parkeren gratis is in onze gemeente.
De VVD houd van de mensen die zich elke dag inzetten om de gemeente en stukje mooier te maken. In de
buurt, de sportvereniging, cultuur of lief zijn voor de buurvrouw.
De VVD daagt het college uit concreet en creatief te zijn. Richt u zich daarbij niet alleen op financiële
beheersbaarheid, maar ook op de vraag hoe het beter kan. Juist in deze tijden blijft het belangrijk een
verstandige financiële koers voort te zetten.
Daarnaast hebben we zorgen. Bijvoorbeeld over de uitgaven aan de jeugdzorg en participatie,
We moeten bezuinigen. Extreme uitgaven binnen jeugdzorg en WMO waren daaraan de grondslag. Dat voelen
we. Maar was dit de enige rede, of was het ook het financiële wanbeleid van onze gemeente hieraan het
gevolg. De meeste partijen hebben destijds cadeautjes uitgedeeld van het overschot twee jaar terug in het
sociale domein. Op dit moment zien we ook geen initiatieven om de jeugdzorg te verbeteren , meer
transparant te maken. Geen initiatieven samen met andere gemeenten om Den Haag te doordringen dat het zo
niet verder kan gaan.
De VVD is van mening dat als onvoorziene tekorten optreden, deze binnen het domein opgelost moeten
worden. Dit geldt ook voor de andere domeinen. Met een extra taakstelling op de uitgaven
Tot grote schik van de VVD blijkt dat er tot eind september maar 22 woningen gerealiseerd zijn. In voorgaande
jaren heeft de wethouder dus bijna geen resultaten waargemaakt. De VVD is ook nieuwsgierig naar hoe de
cijfers zich verhouden tot de aankomende jaren. Worden die 270 nu on aanbouw zijn de woningen volgend jaar
wederom meegenomen als gerealiseerde woningen of kunnen we 600 woningen toevoegen in 2020 .
Duurzaamheid. De VVD maakt zich zorgen over het beleid met betrekking tot duurzaamheid. Er is een beleid
zonneparken, maar is deze nog relevant? Dit jaar moet er geëvalueerd worden, maar we lopen achter de feiten
aan. In de nationale omgevingsvisie staat dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op onze daken geplaatst moeten
worden en niet op kostbare agrarische grond. 8 % van de daken in Schagen wordt gebruikt voor zonnepanelen.
Beschamend weinig. Praat met bedrijven en woningbouw coöperaties om minimaal 60 panelen te plaatsen.
Immers dan pas telt dit mee voor de RES 1.0. Zorg dat inwoners geïnformeerd worden hoe energiezuinige
maatregelen te treffen.
De VVD vraagt of het college alle reële alternatieven heeft benut in haar zoektocht naar middelen ter verlaging
van de voorgestelde ozb stijging. Na de buitensporige verhogingen van vorige jaren had u wat ons betreft op de
op de nullijn kunnen gaan zitten Zoals u weet is de VVD tegen het belasten van bezit in de vorm van OZB en
blijven dat ook.
De VVD staat voor een kleine, sobere overheid. Met het geld van de Schagen`se inwoner moeten we zuinig
omspringen. Voorzitter, de VVD is een liberale partij die gelooft in de kracht van het individu. Individuen staan
echter niet op zich. Zij verhouden zich tot elkaar en kunnen samen een prachtige maatschappij maken. Dat is
de Kracht van Schagen Daarom zetten wij ons in voor een levendige gemeente, met lage lasten en een goed
ondernemersklimaat. Waar iedereen zich vrij, veilig en geaccepteerd kan voelen, ongeacht ras, geslacht,
geaardheid, geloof of wat dan ook. Waar je zorgt voor jezelf en omziet naar een ander. Waar de gemeente
durft een stapje terug te doen en mensen en maatschappelijke initiatieven ruimte geeft.
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