
 
 
Voorzitter, 
 
Nog niet zolang geleden gingen er in dit huis teksten rond van, het geld klotst tegen de 
plinten op. 
Wat kan dat snel veranderen, zo halen we de reserve sociaal domein leeg, en nu komen 
we wat dat domein betreft 6 ton tekort, en moeten we nu gaan zoeken naar middelen 
om de begroting sluitend te krijgen. 
In dat kader hadden wij verwacht dat het college met voorstellen zou komen zodat wij 
aan de groene of rode knoppen zouden kunnen draaien waar we heen willen, en waar 
op bezuinigd zou kunnen worden. 
 
Maar goed, na onze 21 schriftelijk ingediende vragen blijven er toch nog een aantal 
politieke vragen en opmerkingen over, die we vanavond hier willen stellen, maar ook 
geven we enkele zaken aan waarop we volgens ons op zouden kunnen bezuinigen. 
 
In het kader van de tekorten die op ons afkomen is naar onze mening de investering 
van een sportzaal Waldervaart nu nog niet noodzakelijk. Wij vinden dat dit moet 
kunnen wachten op betere tijden. Als er voldoende middelen cq. overschotten op ons 
af zouden komen dan hebben wij geen moeite om deze investering te doen mits nut en 
noodzaak zijn aangetoond. Deze investering is naar onze mening nu een luxe 
investering en in tijden waar we voor een grote opgave staan moeten we ook de moed 
hebben om dit soort plannen even te parkeren. 
 
Over de nieuw te bouwen basisschool de Zwerm, schrijft u In het financieel overzicht, 
de kans is groot is dat de Zwerm elders via nieuwbouw wordt herbouwd, wat een ruim 
begrip is. Wij vinden dat deze lagere school in Sint Maarten moet blijven, en dus niet 
moet worden verplaatst. Vraag: Gelet op uw tekst willen wij graag van u horen of deze 
school de Zwerm in Sint Maarten blijft met een Ja of Nee? 
 
Pagina 19 worden bedragen genoemd. Vraag: Zijn de bedragen gelabeld, zodat we niet 
in de herhaling komen zoals bij de geluidsschermen langs de Schagerweg, dat als de 
bedragen niet dit jaar gebruikt worden de middelen terugvloeien naar de algemene 
middelen. 
 
Pagina 19. We missen hierin de Korendijk en de Delftweg die altijd in één adem werden 
genoemd. Deze zouden opgepakt worden na de opening van de Harenkarspelweg. Hier 
praten we 15 jaar over en nu komt ineens Tuitjenhorn uit de hoge hoed. In 2019 zou 
gestart worden met de reconstructie dorpsstraat Warmenhuizen en nu wordt 
aangegeven dat dit na 2023 plaats zal vinden. Dit vinden wij als Seniorenpartij 
onbehoorlijk bestuur. Toezeggingen moeten zorgvuldig worden gedaan en ook als een 
vorig College dit heeft toegezegd dan dient een opvolgend College dit over te nemen. 
 
Duurzaamheid genoemd op pagina 20 daar kunnen we kort over zijn. Het is 
lovenswaardig dat het College voorop wil lopen m.b.t. de duurzaamheids paragraaf 
echter in de wetenschap dat er op dat gebied nog veel ontwikkelingen zijn die verder 
uitgekristalliseerd moeten worden en de techniek nog niet zover is dat er overal al een 
goed antwoord op is lijkt het ons dat we iets terughoudender moeten zijn om de 
burger niet met hoge kosten te confronteren.  
 
 



 
 
Laten we hier voorzichtig in opereren en geen al te grote stappen te nemen. We 
moeten ons ook niet gek laten maken door de Rijksoverheid die haar plannen ook 
continue bijstelt. Wel vinden wij dat er financiële middelen beschikbaar moeten blijven 
voor duurzaamheidinitiatieven voor bedrijf en particulier binnen de gemeente 
Schagen. 
 
Essentaksterfte: gezien onze financiële positie vinden wij dat er alleen bomen 
verwijderd moeten worden die ziek zijn, en mogelijk ook een gevaar vormen voor hun 
omgeving. We wachten met herplanting tot de ziekte is uit gewoekerd, en  gaan daarna 
tot algehele herplanting over. 
 
Voor wat betreft maatschappelijk nut/ basis op orde zouden wij graag een 
totaaloverzicht ontvangen m.b.t. het plan van aanpak aangezien wij op basis van 
huidige voorstellen wij geen overzicht hebben en daardoor onze taak als raadslid niet 
correct kunnen uitvoeren zeker nu het automatisering systeem alles in kaart kan 
brengen. 
 
We maken ons zorgen over de ratio van 1.23 in relatie tot dat geen wat op ons afkomt 
en dat vraagt om vroegtijdige en daadkrachtige maatregelen. Een van de maatregelen 
zou kunnen zijn om het collegeprogramma (c.q. de wensenlijst) nog eens nauwkeurig 
na te lopen en te herzien, e.e.a. dient wel direct na het zomerreces te gebeuren, anders 
is het te laat om bij te sturen. 
 
We hebben 59 miljoen als reserve staan. Naar onze mening kunnen we bijv. veel meer 
geld doteren aan achterstanden van wegen en fietspaden aangezien deze reserve ons 
te veel lijkt te zijn. We gaan toch niet reserveren om het reserveren.  
 
Wat betreft de afvalstoffenheffing hebben wij een vraag: Hoe kan het zijn dat wij de 
afvalstoffenheffing gaan verhogen, en in de ons omringende gemeenten er gesproken 
wordt over verlaging van de afvalstoffenheffing? 
 
Wat ons betreft stoppen we met het aanschaffen van kunstwerken op rotondes tot het 
moment dat onze gemeente Schagen weer in een gezonde financiële situatie is beland. 
 
Wat ons zwaar valt is het geld wat uitgegeven wordt aan het particulier park de Horn 
voor de bijzondere handhaving. Er is tot nu toe 140.000 aan besteed en dit jaar is daar 
nog eens €123.587, - voor nodig. Ook voor 2020 en 2021 staat nog eens €200.000, - 
gereserveerd. Terugkijkend zijn wij van mening dat we hier mee moeten stoppen en 
ons moeten beperken tot de pure handhaving, zeker in tijden waar de tekorten hard 
oplopen. 
 
Voorzitter tot zover onze bevindingen en vragen en vernemen graag uw reactie hierop. 

Open/Sl uit  

 


