
                                                                                                                                      

Tijdig bijsturen op woelige baren 

We kunnen er niet om heen, we zullen in toenemende mate moeten leven met 

heftig wijzigende omstandigheden. Zowel op internationaal, landelijk als 

gemeentelijk terrein worden we met de regelmaat van de klok verrast door 

nieuwe ingrijpende ontwikkelingen. Juist bekomen van de grootste schrik die 

werd veroorzaakt door Covid, vormen nu de internationale dreigingen elkaar in 

rap tempo op.  

Op gemeentelijk niveau hebben we daardoor in onder meer te maken met 

torenhoge inflatie, vluchtelingenvraagstukken en bezorgde burgers, die verrast 

worden door enorme stijging van onder meer energielasten. 

Als raad hebben we nu een begroting gepresenteerd gekregen die niet sluitend 

is. Uiteindelijk wordt hij wel sluitend gemaakt door een onttrekking uit de 

reserves. Welke opties kan het college ons geven om hem wél sluitend te 

krijgen? 

Onze weerbaarheid blijft ons zorgen baren, bijvoorbeeld om zaken als stijgende 

inflatie en extreem oplopende kosten in het openbaar gebied te kunnen 

opvangen. De gegevens zijn wellicht op orde, helaas kwam onlangs pas aan het 

licht dat we op ruimtelijk kwaliteitsniveau achteruit zijn gegaan. Wat stelt het 

College voor om weer op het door ons gewenste niveau te komen? 

De inhaalslag op de financiële functie blijkt hard nodig, betere sturing is 

absoluut gewenst om te kunnen acteren op risico’s in de huidige turbulente 

tijden. 

We zijn er daarom ook nog niet van overtuigd dat de begrote stortingen in de 

reserve pot daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Om die reden moeten we dus 

blijven sturen op onze financiële weerbaarheid. 

Dit is een extra argument om zeker voor het komend jaar met een sluitende 

begroting te komen. 



We gaan er met het college van uit dat het rijk het aanzienlijk tekort op de 

Jeugdzorg zal dekken zoals met de VNG is afgesproken. 

We hebben als CDA begrip voor de inflatie-volgende OZB, aangezien dit 

absoluut noodzakelijk is om de voorzieningen op niveau te houden. 

Trots kunnen we zijn als gemeente dat wij ons actief hebben opgesteld ten 

aanzien van kwetsbare groepen als asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. 

Zowel het college, betrokken ambtenaren en inwoners verdienen 

complimenten voor hun positieve inspanningen om dit in goede banen te 

leiden. 

Het zal niemand zijn ontgaan dat de recente uitspraak van de Raad van State 

gevolgen heeft voor de voortgang van de bouw van woningen waar we zo’n 

enorm tekort aan hebben. Van de portefeuillehouder zullen juist nu extra 

inspanningen en creativiteit worden verwacht om ons ambitieuze 

woningbouwprogramma te kunnen realiseren. Uitzonderlijke tijden vragen om 

uitzonderlijke maatregelen. 

Daarbij zal zowel voor doelgroepen als jongeren zowel als senioren gebouwd 

moeten worden naar behoefte binnen de diverse kernen om de gewenste 

doorstroming te bevorderen. 

In de begroting lezen we een gezonde ambitie voor de realisatie van woningen, 

in de verdere uitwerking daarvan ontbreken de woningen voor ouderen die 

niet kunnen verhuizen omdat hun budget niet toereikend is. Maar ook voor 

hen die in hun huidige woning of bij familie willen blijven wonen met een 

bepaalde vorm van permanente zorg. Vooral voor de laatste groep doen wij 

een beroep op het college om een mantelzorgwoning op eigen erf mogelijk te 

maken. Bijkomend voordeel is dat de doorstroming op gang komt. De 

regelgeving en het beleid hieromtrent is voor ons nog onvoldoende helder. 

Het ingezette traject van organisatieverbetering lijkt zijn vruchten af te werpen. 

Het vervullen van de vacatures is in de afgelopen periode succesvol gebleken, 

ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. De financiële functie blijft hierbij een 

knelpunt. Daar is de invulling nog niet gelukt, hoewel naar is gebleken zeer 

noodzakelijk. Het CDA Schagen heeft juist gestuurd op het beschikbaar komen 

van extra budget. 

Het behouden van de ervaren krachten op belangrijke posities lijkt ons 

minstens zo cruciaal. We hebben veel respect voor de medewerkers die in deze 



roerige periode binnen de organisatie juist met extra kracht de schouders er 

onder hebben gezet. 

De gemeentelijke organisatie en de politiek zullen zich in al haar geledingen 

moeten inzetten op een optimalisatie van de communicatie met de inwoners. 

Het college heeft naar wij vernemen inmiddels een aanzet gegeven door actief 

met de dorpsraden in gesprek te gaan. Dit onder meer om te komen tot een 

verbetering van wederzijds begrip. Daarbij wordt het steeds meer van belang 

om aan te geven wat de mogelijkheden zijn. Door  te benoemen wat er wel kan 

maar ook wat níet kan kunnen teleurstellingen en frustraties worden 

voorkomen. 

Het vertrouwen in de landelijke politiek lijkt zienderogen af te nemen. Laten we 

er voor zorgen het vertrouwen in de plaatselijke politiek te behouden door te 

zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen. 

Juist in tijden van onzekerheid is onderling vertrouwen juist van groot belang 

om als gemeente samen met inwoners en bedrijven het schip op koers te 

houden. 

 

8 november 2022 

Namens fractie CDA Schagen, 

Wim Vonk, fractievoorzitter. 


