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Algemeen 

Economisch gaat het beter in Nederland, maar toch zien we donkere wolken wanneer we 
een doorkijkje maken in de financiële huishouding van de gemeente Schagen. We hebben 
op papier de basis op orde, maar nu moeten we de financiën op dit gebied nog langjarig op 
orde krijgen.  
 
Grotere zorgen maken we over de ontwikkelingen binnen de WMO en de jeugdzorg. Een 
terugtrekkende rijksoverheid, welke zelf niet in staat was om de kosten op peil te houden, 
maar met de hand op de knip wel de bijdrage bepaald voor de gemeenten.  
 
Ondertussen zien we ontwikkelingen die we nog niet helemaal kunnen overzien, maar 
waarschijnlijk ook nog grote financiële gevolgen gaan krijgen. Denk hierbij aan de gehele 
energietransitie en de herberekening van de verdeling van middelen uit het gemeentefonds. 
Hierbij zal ook aan de orde komen of en welke eigen (fiscale) middelen gemeenten krijgen 
om hun financiële huishouding op orde te houden.  
 
Als laatste zijn de PM posten die nog nader moeten worden uitgewerkt. Dat hiermee ook 
grote gemeentelijke bijdragen gepaard gaan, moge duidelijk zijn. Hierbij is ook opvallend dat 
we ook nog niet weten wat ‘Holland Boven Amsterdam’ ons gaat kosten.  
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Maar gelukkig gaat morgen de zon weer op, dus laten we het vanuit een positieve bril een en 
ander bekijken. 
 
Meicirculaire en beleid uit Den-Haag 

We begrijpen de keuze van het College om in dit stadium nog 
niet met een sluitend begrotingsvoorstel te komen. Dat had op 
vele fronten nu al een forse bezuinigingen betekent, met alle 
maatschappelijke gevolgen van dien. We zien gelukkig dat de 
meicirculaire al een positiever beeld heeft gegeven, maar 
daarmee kunnen we over 2020 nog geen sluitende begroting 
krijgen. Ook weten we uit de 1e tussenrapportage dat we in 
2019 mogelijk een negatief eindresultaat kunnen verwachten. 

 
Beantwoording vragen door het College 

We komen later nog terug op de beantwoording van enkele van onze vragen. We zijn echter 
teleurgesteld over de beantwoording in algemene zin. Het is weinig concreet, met 
opmerkingen zoals ‘het kan’. Er wordt veelal in algemeenheden gesproken. Op onze vraag: 
Er gaat 1.300.000 euro extra naar opwaardering gymzaal naar sportzaal in de Waldervaart?  
Krijgen we als antwoord: Het krediet van € 1,3 miljoen betreft de meerkosten tussen een 
nieuwe gymzaal en een nieuwe sportzaal. Wat begrijpen we niet? Het is nu al een sportzaal, 
dus begrijpen we de opwaardering niet. Kortom, waar gaat dat geld heen? Als het 
meerkosten zijn, dan is de relatie met de sporthal in Waarland geheel vreemd, deze komt op 
1,4 miljoen voor gehele nieuwbouw. 
 
Tekort niet weghalen bij inwoners en verenigingen 

Achterstanden in het openbaar gebied, de jeugdwet en de WMO zijn onze grootste 
uitdagingen. Wij zeggen als JESS: liever geen nieuwe dingen dan alles half doen. Wij 
zouden liever niet willen investeren in nieuwe fietspaden en wegen, maar investeren in 
achterstallig onderhoud. Na jaren van overschotten halen we het geld uit de eigen 
organisatie. Opgespaarde reserves en geld uit de organisatie zijn (nog) beschikbaar, maar 
we moeten we tijdig maatregelen treffen, want het einde raakt anders zeer snel in zicht.  
 
Nu het even tegenzit gaan we geen extra geld bij de burgers en de 
verenigingen halen. Dus plannen voor een extra OZB-verhoging of 
invoering van hondenbelasting of betaald parkeren weer invoeren 
zijn voor ons niet bespreekbaar.  
 
Wanneer we lezen dat door de ambitie van het coalitieprogramma 
meer FTE noodzakelijk is, moeten we ons ook willen beraden om ons ambitieus programma 
te temperen, ook hiervoor geldt eerst de basis op orde. Wij kunnen dit beter uitleggen aan de 
inwoners dan lastenverzwaring.  
 
Dan hebben we het niet over de voorgestelde lastenverzwaring, afvalstoffen en riool. Deze 
ontwikkelingen gaan gestaag verder en daarmee zijn we als raad akkoord mee gegaan. Wel 
willen we in 2020 een kort onderzoek of we nu op basis van de rapportage Basis op Orde we 
wellicht op het riool kunnen bezuinigen, omdat nu meer werkzaamheden dan voorheen gelijk 
worden aangepakt. 
 
We kunnen ons vinden in het voorstel om de toeristenbelasting over 2020 nog niet voor te 
stellen, maar gelijk aan het voorstel van de OSF, dit besluit te nemen bij de vaststelling van 
de begroting 2020. Wij hebben overigens een geheel andere reden, want we hebben al 
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meerdere malen op gewezen dat de nieuwe verordening meer inkomsten moet gaan 
opleveren en dat we nu eindelijk inzichtelijk moeten krijgen dat we ook een stijgende lijn zien 
in het aantal overnachtingen binnen de gemeente en daarmee een jaarlijkse stijging. JESS is 
daarom van mening dat de inkomsten hoger gaan uitvallen en dan kunnen we samen de 
nieuwe bijdrage daadwerkelijk vaststellen over 2020. Waarbij de basis is dat de stijging van 
de toeristenbelasting minimaal gelijk zal moeten zijn als de stijging van de belastingen voor 
onze inwoners. 
 
Vertrouwen 

In onze laatste algemene beschouwingen hebben we onze 
zorg en vertrouwen uitgesproken over zaken die nog moesten 
worden opgepakt. Wanneer we naar deze lijst kijken, kunnen 
we de conclusie trekken dat een deel goed is opgepakt en ook 
meer duidelijkheid is gekomen. Wij vinden dit van groot belang, 
want hiermee tonen we aan dat we onze afspraken serieus 
nemen. Natuurlijk zal je altijd meer wensen, maar binnen de 
(financiële) mogelijkheden is het wel gepresteerd. 

 

Het achterstallig onderhoud aan 
voetpaden, wegen en openbaar 
groen 

We hebben eindelijk inzicht van de huidige 
(achterstand) situatie met het project Basis op 
orde. Het College stelt voor om hiervoor meer 
budget beschikbaar te stellen.  

Voldoende woningbouw de 
komende jaren 

We zien goede ontwikkelingen op dit gebied. Zie 
ook onder het hoofdstuk: Wonen. 

De komst van de Omgevingswet, 
die waarschijnlijk in 2021 in 
werking treedt. 

We zijn er trots op dat er niet alleen een plan van 
aanpak ligt, maar dat het uitwerken van het 
bestemmingsplan van het industrieterrein 
Lagedijk al op basis van deze regels wordt 
ontwikkeld, dit is een mooi initiatief. 

Een huiskamerproject in elke kern 
van de gemeente 

Dit is een wens van de coalitie, maar we zien dat 
nog niet alle kernen de behoefte hebben om aan 
dit project mee te doen. Gezien de huidige 
financiële situatie moeten we de huidige plannen 
blijven ondersteunen en nieuwe plannen even op 
zich laten wachten. 

Maatschappelijke discussie over de 
zonneweiden 

We zijn er trots op dat het College dit heeft 
opgepakt en dat we samen een beleid hebben 
ontwikkeld. Er moet nog wel een en ander nader 
worden uitgewerkt, maar we hebben wel 
duidelijkheid gegeven richting de initiatiefnemers. 
We realiseren ons gelijktijdig dat we het niet de 
wens van iedereen kunnen realiseren. We 
dringen er wel op dat initiatieven van onze 
inwoners meer zal moeten worden gestimuleerd, 
zodat we samen een betere opbrengst krijgen als 
inwoners en gemeente Schagen. Zie ook onder 
het hoofdstuk; Duurzaamheidsmaatregelen.  
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Klimaat- en energietransitie. We 
zijn in 2040 energieneutraal. 

Laat duidelijk zijn dat we dit nog wel zouden 
willen naleven, maar gezien de financiële 
mogelijkheden en de onduidelijkheid over het 
Kabinetsbeleid zouden we op dit punt wel een 
pas op zijn plaats adviseren. Zie ook onder het 
hoofdstuk: Duurzaamheidsmaatregelen. 

Hoogwaardig internet voor 
iedereen in onze gemeente 

Hierin zijn we niet geslaagd, maar ondertussen 
zien we dat commerciële partijen zich wel 
inzetten om de glasvezel in het buitengebied uit 
te rollen. 

Uitbreiding en structurele invulling 
van het team Gebiedscoördinatie. 

Het College stelt voor om het huidige team 
structureel in te blijven zetten, maar niet uit te 
breiden. Als alternatief stellen ze voor om een 
administratieve ondersteuning te organiseren. Wij 
vinden dit laatste geen goed voorstel, we moeten 
geen nieuwe ambtelijke organisatie binnen de 
totale ambtelijke organisatie gaan organiseren. 
Zie ook onder het hoofdstuk; Participatie. 

Het plaatsen van zonnepanelen op 
verenigingsgebouwen om de 
energiekosten voor de 
verenigingen omlaag te brengen. 

We stellen vast dat dit initiatief nader is 
uitgewerkt en is gecommuniceerd met de 
verenigingen. 

Belangrijk vinden wij de uitwerking 
van de gebiedsvisie Sint 
Maartenszee 

Op dit vlak is het ons te stil. Maar tijdens de 
laatste oordeelsvormende vergadering heeft de 
wethouder toegezegd dat; Het ligt in de 
verwachting (planning) voor de zomervakantie 
alle bewoners/ betrokkenen per 
brief/nieuwsbericht te informeren. Na de zomer 
zal een informatiebijeenkomst worden 
georganiseerd. 

We zullen dit proces kritisch in de gaten houden 
dit geldt ook voor de start van de 
werkzaamheden van het hotel op de 
zogenaamde 4 hectare. 

Revitalisering plein Groote Keeten 
met een door de omgeving breed 
gedragen ontwerp voor het plein. 

Met trots hebben we mogen vaststellen dat dit 
ook daadwerkelijk is gerealiseerd. 

 
 
Duurzaamheidsmaatregelen 

We zien dat er geld wordt gereserveerd om passende 
maatregelen te treffen. Ook JESS vindt duurzaamheid van groot 
belang. Maar gezien de landelijke discussie over het 
Klimaatakkoord is het de vraag in hoeverre de gemeente 
daadwerkelijk het voortouw nu (sneller) moet oppakken. Want 
het bedrag wat we beschikbaar stellen is met recht een druppel 
op de gloeiende plaat. Wat gaat de rijksoverheid aan bijdragen 
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betalen? Laten we er met elkaar voor waken dat we geen 2e  WMO, financieel debacle, 
gaan ontwikkelen. De gemeente maakt hoge kosten, terwijl de rijksoverheid geen extra geld 
beschikbaar stelt.  
 
We hebben nu geld beschikbaar om burgers meer te stimuleren maatregelen te treffen 
gericht op de bestaande woningvoorraad, voor het opstellen van een Transitievisie Warmte 
en het in gang zetten van een traject om een heel dorp of hele wijk van het aardgas af te 
krijgen. Daarnaast willen we gelden beschikbaar houden om initiatieven uit de samenleving 
die leiden tot projecten en daarmee om extra capaciteit vragen mogelijk te maken. We lezen 
daarnaast dat binnen het huidige budget Duurzaamheid ruimte is voor projectfinanciering. 
Mogen we hier onze vraagtekens bij plaatsen?  
 

Wat we missen is het zelf en met inwoners investeren in voorzieningen als 
zonneparken, windmolens en een warmtenet. Hiermee kunnen we een verdienmodel 
ontwikkelen, die ten gunste komt voor de gehele gemeenschap. 

 
Geluk 

Bij het aantreden van een nieuw college is er 
een nieuw wind gaan waaien wat betreft 
geluk. We onderschrijven de denkwijze over 
geluk maar willen de toeters en bellen over 
geluk temperen. We lezen dat de 12 
factoren die sturen op geluk zijn 
geïmplementeerd. Prima, maar de uitingen 
die we om de haverklap tegen komen over 
geluk passen niet bij onze visie. Het 
verlagen van het budget Geluk zien we als 
positief, hopelijk gaan we nu ook echt zien 
dat de organisatie geluk niet te pas en te 
onpas blijft gebruiken.  
 

Waarbij we van mening zijn dat we de implementatie van de 12 factoren handhaven. 

 
Wonen 

We zijn trots op de vele woonplannen waar het college mee komt. Het is niet enkel stomweg 
bouwen om het bouwen. Maar zien we dat door gebalanceerd beleid de mensen worden 
bereikt die we willen bereiken. Mensen die in hetzelfde dorp willen blijven wonen of die 
binding hebben met het dorp worden goed bereikt. Goede voorbeelden hiervan zien we in 
Waarland, Warmenhuizen, St. Maarten en Dirkshorn maar ook bij de afspraak met 
Wooncompagnie in Callantsoog. Tegelijkertijd stijgen de bouwkosten de pan uit en willen we 
starters mogelijkheden blijven bieden.  
 

Daarnaast zien wij de harde eisen van circulair bouwen in het nieuwe provinciale 
akkoord staan. Dat baart ons wel zorgen, mede omdat dit ook gekoppeld is aan het 
bouwen buiten de bestaande rode contouren. Hiermee komt Buitenvaert wellicht ook 
in de problemen, wanneer we de jongeren in de dorpen willen behouden, moeten we 
ook betaalbaar bouwen.  
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Wij zien experimentele (tijdelijke) huisvesting al meer als optie om de mensen die 
graag in onze gemeente willen blijven te voorzien. Kleinere woningen voor één en 
twee persoonshuishoudens (starters, alleenstaanden en gescheiden mensen), juist 
ook voor de groep die niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoningen, 
de zogenaamde midden huur.  

 

We streven daarnaast naar goede en sociale oplossingen voor de huisvesting van de 
buitenlandse werknemers, mede omdat dit ook zorg draagt voor afname op de druk 
van de reguliere woningmarkt. 

 
Participatie met onze inwoners 

Hoe groter een gemeente, hoe minder binding mensen hebben met de gemeente. Laat staan 
een inwoner van Callantsoog met Waarland, iemand uit Schoorldam met Oudesluis. Onder 
andere door oplopende achterstanden in het openbaar gebied voelen mensen uit de dorpen 
zich achtergesteld. Laat duidelijk zijn dat de gemeentelijke organisatie haar best doet om dit 
probleem op te lossen. De onvrede van de inwoners is een zorg en daar moeten we iets 
mee.  
 
We zien de gebiedscoördinatoren als zeer positieve stap maar laten we ons wel realiseren 
dat dit nog maar een begin is. De gebiedscoördinatoren vormen een vast gezicht in de 
dorpen en wijken. Zij hebben ondertussen een netwerk opgebouwd en dit is bijzonder 
waardevol voor de functie die zij vervullen.  
 

De eventuele ambtelijke ondersteuning zal naar onze mening anders moeten worden 
georganiseerd en we kunnen dan akkoord gaan met het voorstel om (voorlopig) geen 
4e gebiedscoördinator aan te stellen. 

 
Budgetten van participatie dreigen vrij te vallen omdat mensen er geen gebruik van maken. 
Zorgen hebben we, omdat veel van onze inwoners niet van het bestaan af weten! Maar we 
weten wel dat gelijktijdig bij het verdwijnen of ontbreken van (speel)faciliteiten dit 
hoofdschuddend aan zien, zonder dat ze zich beseffen er zelf iets aan te kunnen doen.  
 

Participatie in werking stellen zien wij als taak van zowel de organisatie als de 
raadsleden. Beide entiteiten hebben hier nog een lange weg te gaan. Vrijlaten en 
mensen wijzen op rechten en ingangen, zodoende kunnen inwoners zelf weer de regie 
pakken over hun eigen omgeving. 

 
Zorg 

Met een korting kregen wij de jeugdhulp en 
WMO 4 jaar terug in beheer. De zorgvraag 
neemt explosief toe en daarmee de benodigde 
kosten ook. We weten uit landelijk onderzoek 
dat vele gelden naar veel gezinnen gaat waarin 
meerdere gezinsleden een indicatie hebben. 
Ons aanbod moet sterk blijven, al mogen we 
zeker kritisch kijken naar hoe we het 
organiseren.  
 

Hoe zit het met het gezinsbudget die benoemd staat in het coalitieprogramma? 
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Werkdruk en ziekteverzuim 

De fractie van JESS had graag passende maatregelen gezien over het feit dat uit de Risico-
inventarisatie en evaluatie (RI&E) onder het personeel blijkt dat de ervaren werkdruk onder 
het personeel hoog is. Naar aanleiding van onze vraag of er causaal verband is tussen de 
beide zaken kregen we als antwoord: Dit kan een belangrijke oorzaak zijn van het 
ziekteverzuim. Daarnaast hebben we ook veel zeer langdurige ziektegevallen die je kunt 
betitelen als gewoon “domme pech”. We hebben in een eerder stadium al aangegeven dat 
we onze zorgen uitspreken over de werkdruk en 
het ziekteverzuim. De beantwoording geeft ons 
geen enkele duidelijkheid, omdat deze alle kanten 
op gaat.  
 
Wel positief is de vernieuwde aanpak in het kader 
van ziekteverzuimbegeleiding, waarbij de focus 
volgens het zogenoemde Huis van 
Werkvermogen is gericht op het versterken van 
het werkvermogen van medewerkers en te 
focussen op hetgeen onze medewerkers nog wel 
kunnen verrichten aan werk.  
 

We geven als aanbeveling mee dat het leanproject organisatie breed verder moet 
worden uitgerold, dat we geen excellente organisatie moeten willen zijn en dat er rust 
binnen de organisatie moet komen, door geen nieuwe interne (opleidings)projecten op 
te starten. 

 
 
Werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking binnen de gemeente 

We vinden het betreurenswaardig de lichtzinnigheid waarmee wordt geschermd over de 
deadline van de invoer. We hebben met grote verbazing gelezen dat alleen eenvoudige 
werkzaamheden bestemd zijn voor deze mensen, terwijl de regeling juist bedoeld is om deze 
mensen met hun (opleiding) kennisniveau op een werkplek naar hun kunnen worden 
geplaatst.  
 
We zijn niet gelukkig met het antwoord; dat we als gemeente Schagen helaas niet of 
nauwelijks functies hebben die voor deze groep geschikt (te maken) zijn. Daarbij verdwijnt 
het zeer beperkt aanwezige eenvoudig uitvoerend werk door de toenemende digitalisering 
en het feit dat het werk bij de gemeente steeds complexer wordt. Wij vinden dit een grove 
onderschatting en onderwaardering van de kwaliteiten van de mensen in deze doelgroep!  
 

Waar is onze voorbeeldfunctie gebleven? Wij vinden dat onze ambtelijke organisatie 
intrinsiek gedreven zou moeten zijn om deze groep bij ons aan de slag te helpen! 

 
Handhaving 

Hierover hebben we vragen gesteld en zijn natuurlijk blij dat er extra budget wordt 
voorgesteld. Alleen ook hier werden we niet vrolijk van de beantwoording, want in plaats van 
enige onderbouwing van 360.000 euro kregen we te horen wat er in algemene zin wordt 
gedaan aan handhaving. Niets over tweede woning of anderszins. We willen graag z.s.m. na 
het zomerreces horen wat het College op dit gebied wil gaan doen en welke extra 
werkzaamheden worden voorgesteld. 
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We hebben tijdens onze algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor een 
belangrijke maatschappelijke opgave, samen zoeken naar oplossingen om het 
vrachtverkeer en (grote) landbouwverkeer zoveel als mogelijk te weren uit de 
dorpen. We zijn actief binnen verschillende kernen met het aanpassen van de 
wegen, en we hebben ook nog het een en ander uit te voeren. Maar nu al horen 
we de roep om veiligheid binnen de dorpskernen in onder andere Sint Maarten, 
Schagerbrug, Burgerbrug en de inwoners aan de Lagedijkerweg in Schagen.  

 

We hebben hierbij ook aangegeven dat handhaving hierbij een rol spelen kan spelen. 
Het eerste hebben we voorbij zien komen en spreken de wens uit dat dit tot een 
succes zal leiden, het tweede hebben we nog steeds niet beantwoordt gekregen, 
wellicht kan deze beantwoording gelijk worden gepresenteerd bij beantwoording over 
het gehele handhavingsplan 2020. 

 
Sport 

Sport en het verenigingsleven hebben een belangrijke rol in onze maatschappij. Het 
beïnvloedt ten positieve zowel het sportieve, sociale als leefbaarheidsaspect in dorpen en 
wijken. Dit leeft ook écht onder onze inwoners!  
 
Een goed voorbeeld hiervan is het plan tot nieuwbouw van een sporthal in Waarland. Met 
burgerparticipatie en ook vanuit het dorp eigen financiële inbreng komt hier iets moois tot 
stand. Wij zijn er zeker van dat dit ook de sportparticipatie in Waarland zal doen toenemen. 
De gemeente wordt nauwelijks meer dan een faciliterende rol gevraagd. JESS juicht deze 
ontwikkeling toe. Ook een klein dorp als Oudesluis heeft bewezen veel te kunnen bereiken 
door veel burgerinzet en een beetje ondersteuning vanuit de gemeente.  
 
 

Er staan nog een aantal uitdagende projecten op sportgebied op de agenda, zoals in ’t 
Zand en op Groenoord. JESS roept hierbij op om vooral de inwoners en verenigingen 
het initiatief te geven, waarbij gezocht moet gaan worden naar veel samenwerking 
tussen verenigingen en oplossingen die realistisch, degelijk en voor de langere 
termijn houdbaar zijn. Met een spreekwoord als wijze raad; “Het huisje moet bij het 
schuurtje blijven” 

 
Ten slotte 

Gezien de kadernota en de zware wolken die boven ons hoofd hangen, moeten we als 
gemeenteraad samen de juiste keuzes maken voor onze inwoners. We wensen de 
organisatie en het College veel succes toe om op basis van al onze informatie straks een 
sluitende begroting aan te bieden over de jaren 2020 en 2021.  
 

Omdat het Rijk (nog) niet bereid is om meer toezeggingen te doen in het kader van de 
WMO en de jeugdzorg, mag, wat JESS betreft, dit tekort terugkomen in de meer jaren 
begroting na 2022, als signaal richting de hogere overheden.  

 
 
De fractie van JESS, 
 
 
 
Hans Kröger,    Lars Dignum   Simco Kruijer 
Fractievoorzitter   lid    lid 


