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Tekst uitgesproken fractievoorzitter D66 Schagen tijdens vergadering van de gemeenteraad Schagen 

op dinsdag 25 juni 2019 naar aanleiding van de Kadernota 2020-2023 (agendapunt 13) 

 

Voorzitter dank u wel, 

 

Er dreigen, nee ik moet het specifieker zeggen, er zijn grote tekorten met een structureel karakter, in 

ieder geval voor de komende jaren. Maar de oplossing ligt in het verhogen van de  toeristenbelasting 

van € 1,28 naar € 1,30. Nu weet ik dat wij veel toeristen trekken ieder jaar maar ik vermoed zo maar 

dat daar niet de tekorten mee worden weggewerkt. 

Zonder gekheid, u vraagt aan de raad om de kadernota vast te stellen.  

Zoals gezegd spelen er grote financiële problemen. De meest opvallende zijn de WMO/jeugdzorg en 

de basis op orde. Voor het eerste kunt u nog gokken op een bijdrage van het Rijk, voor het tweede 

zijn wij op ons zelf aangewezen. Daarnaast zijn er verscholen in de kadernota nog meer financiële 

adders onder het gras; de grondexploitatie van de Lagedijk, onderhoud bij de basisschool de Zwerm, 

het sportpark Groenoord, verdere kosten voor Holland boven Amsterdam, de brandweerkazerne in 

Schagerbrug en mogelijk andere projecten. Kortom het wordt er zeker financieel niet beter op.  

Welke kaders moet de raad u daarvoor meegeven? 

U maakt niet echt structurele keuzes in de kadernota. Ja u stelt voor om de functie adviseur van 

geluk op te heffen, althans u bezuinigt niet echt, u zet de formatieruimte anders in. U neemt extra 

medewerkers aan (al dan niet tijdelijk) bij P&O om de organisatie te blijven ondersteunen, maar 

anderzijds beknibbelt u op het opleidingsbudget van de medewerkers. Hetzelfde geldt voor de 4e 

gebiedsondersteuner, deze komt er niet, maar de functie wordt omgezet als interne ondersteuner.  

Het is een beetje pappen en nathouden en hopen dat het Rijk over de brug komt. Denk een keer 

buiten de gebaande wegen, en kom met voorstellen waarin de raad zaken tegen elkaar kan afwegen 

en instemt met eventuele vervelende gevolgen. Daar ontbreekt het nu aan. Als voorbeeld op pagina 

15 van de kadernota concludeert u dat zonder verdergaande rigoureuze maatregelen in de jeugdzorg 

en de WMO er sprake zal zijn van enorme budgetoverschrijdingen.  U stelt echter niet voor binnen 

welke kaders dit probleem moet worden opgelost. Dus anders dan een feitelijke constatering van het 

probleem is dit niet.   

Als een mansfractie heb ik de wijsheid niet in pacht. Kaders meegeven voor de komende jaren. 

Misschien moeten de ambities van de coalitie zoals vorig jaar afgesproken reeds nu worden 

bijgesteld. Kijk hier nog eens goed naar. Bedenk dat gelet op de financiële positie van de gemeente 

uw beloftes aan de inwoners wellicht iets te voorbarig waren.  

Ik wil u toch wel een kader meegeven, en dat sluit aan bij de motie van de VVD en de oppmerking 

van JESS. Beperk de tarieven tot het inflatietarief, en ik denk dan in het bijzonder aan de onroerend 

zaak belasting. Door het verhogen van allerlei tarieven en leges is de overheid, zowel centraal al 

lokaal, de instantie die het meest invloed heeft op het  huishoudbudget van haar inwoners. 

D66 zal gelet op het feit dat deze kadernota niet duidelijk maakt hoe de financiële problemen kunnen 

worden gelost niet instemmen met het raadsvoorstel. Overigens kunnen wij wel instemmen met de 

verhoging van de toeristenbelasting met 2 eurocent. 
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