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Voorzitter, we hebben als gemeente Schagen een probleem. Dat is denk ik de 
conclusie als we kijken naar de Kadernota. We hebben een groot probleem van 
veel euro’s. We hebben geld tekort.  En het vervelende is dat het niet eens 
komt omdat we zoveel willen, maar omdat we zoveel moeten. 
We hebben het Sociale Domein, Jeugdzorg, WMO. Met veel grote, complexe, 
belangrijke en noodzakelijke taken. Taken die we naar behoren uit moeten 
voeren. Taken waar het gaat om mensen die we niet in de steek kunnen laten.  
En het is niet het enige dat onze gemeente ‘moet’: ons openbaar gebied, de 
basis op orde in Schagen. Ook dat is een taak die moet. Van boom, bank tot 
behoorlijk wegdek. Ook dat kunnen we niet links laten liggen. We moeten veel, 
maar kunnen het blijkbaar als gemeente niet allemaal betalen.  
En dan kan ik Den Haag de schuld geven omdat die te veel taken 
gedecentraliseerd hebben zonder bijbehorende centen, maar daar hebben we 
nu in Schagen niets aan. 
En dan kan ik mijn frustraties botvieren op de VVD omdat zij al veel te lang en 
veel te veel verkeerde keuze’s hebben gemaakt daar in het Haagse. En dat 
gezien hun amendement ook graag in Schagen willen doen. Maar dat lost niets 
op.  
Het college geeft in de Kadernota aan, dat het binnen het Sociaal domein niet 
lukt om de taken die moeten worden uit gevoerd, te doen binnen de huidige 
budgetten. U luidt de noodklok als het gaat om WMO en Jeugdzorg. Groenlinks 
doet dat ook. Maar waar Groenlinks zich vervolgens zorgen over maakt is dat 
het college er NU niets aan doet. Prima, we kunnen ook later dit jaar de 
rigoureuze maatregelen nemen die het college noemt. Maar zet in de 
kadernota dan niet 3 pagina’s na het luiden van de noodklok. Dat u de ingroei 
naar het gewenste onderhoudsbudget voor het openbaar gebied wil 
versnellen. Want door dat te doen, maakt het college nu al een keuze. Het 
maakt nu al een keuze. Niet alleen voor het onderhoudsbudget, maar zelfs om 
het ingroeimodel te versnellen. En alle potjes geld en verwachte opbrengsten, 
miljoenen worden nu al ingeboekt voor projecten voor het openbaar gebied. 
En die keuze NU al maken, dat vindt Groenlinks onacceptabel. En Groenlinks 
wil dat het college deze voorstellen, waar zoveel geld mee is gemoeid, 
aanhoudt. Prachtig al die coalitieakkoorden of afspraken uit het verleden. Maar 
we moeten kijken naar de urgentie van vandaag. En die ligt niet op 1 front, ons 
openbaar gebied. Maar op 2 fronten. Hou de voorstellen aan en laten we na de 
zomer, met elkaar, kijken hoe we de juiste keuze’s kunnen maken, met het 
budget wat we op dat moment hebben en met de vraagstukken die er op dat 



moment voor ons liggen: voor het openbaar gebied, EN het sociaal domein. 
Met de voorstellen in deze kadernota staat het sociaal domein anders meteen 
met 10-0 achter. En dat klopt toch niet met het feit dat het college de noodklok 
luidt. 
 
En dan 2 moties… 
 
Want er is nog een groot zorgpunt van Groenlinks, Het college heeft 
aangegeven dat Schagen wil voldoen aan de doelstellingen uit het 
Klimaatakkoord en dat er een gezonde ambitie is op het gebied van 
duurzaamheid. “Hiervoor wordt een kader en aanpak opgesteld”,  zo heb ik een 
jaar terug in het meerjarenuitvoeringsprogramma gelezen. Groenlinks heeft 
toen aangegeven hier blij mee te zijn, maar maakte zich wel zorgen of hiervoor 
voldoende financiën vrij waren gemaakt. En Groenlinks maakt zich er nog 
steeds zorgen om. De urgentie, de urgentie die er is, de urgentie waar concrete 
acties bij horen, doelen, en het geld. Die zie ik niet terug in de kadernota.  
Ambitie vraagt om duidelijkheid in geld, doelen, planning en aanpak. Niet later, 
niet wachtend op Haagse akkoorden. Nu…….Daarom dient Groenlinks een 
motie in. De paragraaf duurzaamheid in de kadernota doet onvoldoende recht 
aan het belang, en hopelijk de resultaten, van het beleid. Dat moet echt 
anders. Groenlinks dient een motie in om een uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid op te stellen en wil een aparte verantwoording voor dit 
onderwerp.  
 
Ik wil eindigen in kleur voorzitter, en ik vind dat wel mooi op zo’n avond als 
deze. Waar het erg veel over geld en cijfertjes gaat. Ik hoop dat wij als raad  
hier vanavond met elkaar uitspreken,  dat het in Schagen niet moet uitmaken 
wat je bent of op wie je valt. Samen met Wens4U en de Seniorenpartij dienen 
wij een motie in. Wij als raad kunnen ons uitspreken en ons sterk maken voor 
het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van 
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en 
intersekse personen. College, raad…..Het is nodig, laat Schagen een 
Regenbooggemeente zijn (met bijbehorende subsidie en ondersteuning) zodat 
we nog beter in staat zijn om met positief en actief beleid bij te dragen aan een 
breed maatschappelijke acceptatie van LHBTI=ers.. 
 
En misschien is dat de kern van het betoog van Groenlinks: vanavond kunnen 
we keuzes te maken voor een nog fijner en mooier Schagen, we kunnen 
Schagen kleur geven. Zelfs meer dan alleen groen. Maar dat kan alleen als we 



verder kijken dan de grijze tegels en het het zwarte asfalt waar het college zich 
nu op blind staart. 
 
Tot zover, was dit de bijdrage van GroenLinks. 
 
 
 


