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Vertrouwen, openheid,
duurzaamheid en trots

Trots
We willen de wethouder en de ambtenaren bedanken voor dit leesbare document. Het is de eerste
begroting van dit College, CDA-JESS-PvdA. Uiteraard is veel herkenbaar uit het coalitieprogramma,
we hadden niet anders verwacht. Er komen in 2019 gebiedscoördinatoren bij, alsmede een
duurzaamheidscoördinator. Wij zien nog wel aandachtspunten in de begroting. De indicatoren zijn
voor ons niet altijd helder. Neem bijvoorbeeld het percentage volwassen mantelzorgers. Wat is het
doel van deze indicator?

Vertrouwen
Het College heeft de zaken voortvarend aangepakt. Maar er liggen nog wel enkele
belangrijke dossiers, die in de komende jaren nader moeten worden uitgewerkt.
Denk hierbij onder meer aan:
Het achterstallig onderhoud aan voetpaden, wegen en openbaar groen
Voldoende woningbouw de komende jaren
De komst van de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt.
Een huiskamerproject in elke kern van de gemeente
Maatschappelijke discussie omtrent zonneweiden
Klimaat- en energietransitie. We zijn in 2040 energieneutraal.
Hoogwaardig internet voor iedereen in onze gemeente
Uitbreiding en structurele invulling van het team Gebiedscoördinatie.
Het plaatsen van zonnepanelen op verenigingsgebouwen om de
energiekosten voor de verenigingen omlaag te brengen.
Belangrijk vinden wij de uitwerking van de gebiedsvisie Sint Maartenszee
Revitalisering plein Groote Keeten met een door de omgeving breed gedragen
ontwerp voor het plein.
JESS dringt erop aan dat het niet bij mooie woorden blijft. JESS wil daden zien. Een
uitdaging waar we samen voor moeten staan!
We moeten eens praten…
…want
…eens moeten we praten
De gemeenteraad moet bij deze projecten een belangrijke rol spelen, binnen de raad moeten
we de discussie voeren en gezamenlijk komen tot voorstellen, die gedragen worden door
een grote meerderheid van de raad en daarmee ook onze inwoners. Coalitie of oppositie
hoeft hierbij geen onderscheid te maken, omdat ieders inbreng van wezenlijk belang is. We
moeten als raad de opmerkingen en kritiek van inwoners serieus nemen, maar gelijktijdig
ook de verhouding ervan herkennen. Want, zoals omschreven in het coalitieprogramma, een
minderheid mag niet gaan regeren voor het algemeen belang voor de meerderheid.
We zien, dat we de maatschappelijke discussie voeren binnen de raad, denk hierbij aan de
Torenven en de Molenweg. De discussie kwam te vroeg ten aanzien van de situatie omtrent
een mogelijke sportaccommodatie aan de oostzijde van Schagen, om daarmee de toekomst
van de sport veilig te stellen, maar nog meer om extra woningbouw te realiseren. Hetgeen
ook weer goed is voor de verenigingen.
Ook de discussie, dat we geen groen mogen opofferen voor woningbouw moet helder
worden. JESS wilt het groen binnen dorpen en wijken behouden en uitbreiden aan de randen
van de kernen. Door provinciale regels zijn wij genoodzaakt verder te kijken. Wel groen
opofferen of kijken naar meerdere bouwlagen is daarmee een optie geworden.
Zeker bij woningbouwprojecten komen we weerstand tegen, maar dan is het
maatschappelijk belang voor JESS zwaarwegend in de afweging.
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Openheid
Net als het College maakt JESS zich ook zorgen over het openbaar gebied. Pas in het
voorjaar 2019 weten we de werkelijke stand van zaken, maar het College geeft nu al een
inkijkje dat we alle zeilen moeten bijzetten om de huidige basis op orde te brengen. Ook de
provincie kijkt met argusogen toe. Het College geeft hierin openheid van zaken en maakt
duidelijk dat de raad, College en inwoners nog vele wensen hebben. Kijk nu ook weer naar
de mogelijke realisatie van het parkeerterrein aan de Loet. Dat staat weliswaar in het
coalitieprogramma, maar we hebben hiervoor feitelijk niet de middelen, dus passen we de
parkeerplaats aan de Stationsstraat nog even niet aan. Wat JESS betreft, moeten we
ophouden met nieuwe wensen, maar moeten we kijken naar de noodzaak en nog
belangrijker het wegwerken van de achterstanden. Of we moeten bij wensen nut en
noodzaak helder in kaart brengen, zie ook onder het hoofdstuk dynamisch
coalitieprogramma.
Dus blijft voor JESS na jaren van bezuinigen eerst ontstane achterstanden wegwerken
en noodzakelijke en urgente zaken oppakken.
JESS vindt de inzet van gebiedscoördinatoren van groot belang. Hun doel is het verbinden
van de inwoners en de gemeente. Voor JESS is het netwerk opbouwen voor een goede
samenwerking met de dorpsraden, wijkpanels, wijkagenten etc. van groot belang. Wij zullen
als JESS dit eind 2019 meten door een overleg te organiseren met de dorpsraden. Een
ander belangrijk punt is dat we inwoners uitnodigen tot actieve participatie in
voorbereidingsfases en met inwoners weer in gesprek gaan en luisteren naar de zorgen en
argumenten (brainstormbijeenkomsten, inloopavonden etc.). Jess deelt de mening van het
College dat we samen met inwoners belangrijke projecten van een dorp of wijk willen
bedenken en uitvoeren.
Dit vinden wij een goede ontwikkeling, echter zien we aan de ontwikkeling van het
centrumplan Waldervaart, dat de rol en functie van de gemeenteraad onduidelijker wordt. We
zullen ervoor moeten zorgdragen dat we achteraf als gemeenteraad geen remmende factor
worden. Ook de gemeenteraad moet zich meer gaan voorbereiden op de
participatiesamenleving. Zoals we in het coalitieprogramma hebben opgenomen, krijgt de
burger een hoofdrol in het bepalen van zijn leefomgeving. De democratie wordt bevorderd,
de geactiveerde burger mag zijn wensen voor de leefomgeving uiten en de overheid kan
kosten besparen.
JESS is van mening dat we nog meer moeten samenwerken met onze inwoners en dat
we als gemeenteraad en College het debat aan moeten gaan hoe we vooraf hiervoor
kaders opstellen.
Het belang van verenigingen en (brede) scholen binnen dorpen en wijken staat buiten kijf.
Wij zijn blij dat er ruimte is voor doeltreffende investeringen. Van een broodnodige renovatie
van zwembad Oudesluis tot culturele ontwikkeling op scholen. Hierin hebben we als taak te
zorgen voor werkdrukvermindering voor leerkrachten, zie het voorstel van D66, dat ook is
meegenomen in het coalitieprogramma. We maken ons zorgen dat er al meer taken richting
de scholen gaan, hetgeen extra werkdruk oplevert voor het onderwijzend personeel. Ook
binnen onze gemeenteraad wordt snel geroepen dat er een taak is weggelegd voor scholen,
zonder zich af te vragen of dit een verantwoorde keuze is.
Wij willen samen met scholen en onderwijzend personeel bespreken wat werkbare en
passende maatregelen zijn en deze niet eenzijdig door Raad en college op te leggen.
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JESS wil kwalitatief goed onderwijs door lagere werkdruk bij onderwijzend personeel.
Onderwijs waar kinderen een gedegen opleiding krijgt voor de toekomst.
Een actief verenigingsleven vinden wij van groot belang voor leefbaarheid in de
dorpen en in de stad Schagen.
JESS maakt zich grote zorgen over de inwoners die leven onder de armoedegrens. Ook zijn
er werkenden die leven onder deze grens. En deze groep is groeiende. Wij willen dat deze
mensen gebruik kunnen maken van de voorzieningen en daardoor kunnen deelnemen aan
het maatschappelijk leven. Daarmee verbetert het contact met anderen. Het vermindert
daardoor de eenzaamheid. De bekendheid van de mogelijkheden die de gemeente biedt,
moet groter worden, waardoor deze groep gemakkelijker gebruik kan maken van deze
faciliteiten.
JESS deelt de mening van het College, dat individuele voorzieningen WMO op het vlak van
begeleiding, dagbesteding, (GGZ) behandeling, kortdurend verblijf, hulpmiddelen,
schoonmaakondersteuning, woningaanpassingen en vervoer goed en verantwoord blijft
aanbieden.
Zorgen maken we ons als JESS over de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en
beschermd wonen. Hiervoor is een regionaal beleids- en uitvoeringsplan opgesteld. We
stellen vast dat deze groep deels ook gaat wonen binnen de sociale huisvesting. Het aantal
verwarde personen en mensen zonder voldoende begeleiding, zal de komende jaren gaan
stijgen. We weten dat Veilig Thuis via de GGD nog niet in staat is de prestatie te leveren die
wenselijk is. We moeten kritisch kijken waar we wel en waar we niet op bezuinigen.
JESS zet zich in voor de leefbaarheid binnen de dorpen en de wijken. We moeten er
samen aan werken om deze groep mensen te begeleiden om het woongenot van onze
inwoners goed te borgen.

JESS steunt de vrijwilliger. De vrijwilliger levert een zeer belangrijke bijdrage aan het
maatschappelijk leven en het verenigingsleven. Zij versterken de verbondenheid in de buurt.
Wij ondersteunen de jaarlijkse subsidies voor vrijwilligersactiviteiten op de terreinen van
jeugd, sport, ouderen, cultuur en ontmoeting. Maar niet alleen in de vorm van geld maar ook
door vrijwilligerswerk te ondersteunen, waarderen en te belonen. Juist daar waar wat extra
steun nodig is wordt die ingezet. Goed functionerende dorpsraden en inzet van onze
gebiedscoördinatoren zijn een speerpunt voor JESS.
JESS is van mening dat we op deze wijze meerdere vliegen in een klap slaan, omdat
we daarmee tevens het verenigingsleven faciliteren.
JESS is blij om te lezen dat de kwaliteit van accommodaties wordt verbeterd. Goede
sportvoorzieningen zijn belangrijk voor het maatschappelijk leven. JESS zet in op
samenwerking en multifunctioneel gebruik van accommodaties.
JESS ondersteunt het College dat zij de Kunst en Cultuur Adviesraad (KCARS) hebben
gefaciliteerd voor hun taak. Het onderbrengen van de ondersteuning van het Cultuurfonds
aan de KCARS heeft onze ondersteuning. Wij zijn benieuwd naar de evaluatie. Het
realiseren van samenhang en versterking van de musea in de gemeente kan rekenen op
onze steun. Ons lokale erfgoed is ons dierbaar. Ook het faciliteren van onze lokale
nieuwsgaring en journalistiek o.a. door Schagen FM/TV vinden we van groot lokaal belang.
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Misschien is het wel een technische vraag, maar wat houdt het voorbereiden voor
abonnementstarief WMO in voor Schagen? Wat verandert er dan? Is dit nog voor ons van
toepassing, omdat we een besluit hebben genomen voor afschaffing van de eigen bijdrage?
Het is voor JESS onduidelijk of dit dan betekent dat we dit percentage omhoog of
omlaag moeten brengen? Misschien moeten we samen nog eens kritisch kijken naar
alle indicatoren.
De afvalstoffenheffing wordt verhoogd. Nu hebben we als JESS al eerder de rol en functie
van de HVC aan de orde gesteld, denk hierbij aan de salarissen maar ook aan hun
investeringen op het gebied van duurzaamheid. Kunnen we de kasstromen binnen HVC
dusdanig onderscheiden, dat we inzicht krijgen dat onze inwoner en met hen vele inwoners
extra moeten betalen voor de verwerking van afvalstoffen?? Ook nu zien we een stijging,
terwijl we meer investeren in de ondergrondse containers. In alle redelijkheid mag je
verwachten dat we een lagere bijdrage gaan betalen aan de HVC, dus ook lagere lasten
voor onze inwoners. Als gemeente (lees inwoners) zijn we de dupe van het rijksbeleid dat er
extra kosten in rekening worden gebracht voor het restafval.
JESS blijft aandringen op goede communicatie met onze inwoners en bedrijven
JESS leest met plezier dat er extra handhavers komen, dat vinden wij positief. Maar wanneer
we kijken naar de begroting, zien we dat in 2019 slechts een bedrag van € 25.000,00 en voor
2020 een bedrag van € 85.000,00 hiervoor is uitgetrokken. Een veel gehoorde opmerking is,
dat er te weinig gehandhaafd wordt. JESS wil hier meer aandacht voor. We zien graag een
voorstel om te komen tot een structurele oplossing. Wanneer hiervoor een tijdelijke dekking
uit de algemene reserve noodzakelijk is, dan is dat voor ons bespreekbaar.
JESS denkt dat het niet toereikend zal worden gezien de wensen. We hebben al veel
regels, maar handhaving is vaak ontoereikend. Hoe gaan we dit structureel oplossen?
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een woord dat soms te pas en te onpas wordt gebruikt. Als
medeondertekenaar van het coalitieprogramma vinden wij ook dat we samen concrete
stappen voorwaarts moeten zetten. Door het klimaatakkoord hebben we als gemeente nog
een taak, namelijk:
Ons eigen vastgoed versneld verduurzamen
De regie nemen bij de keuze warmtenet of individueel, zodat wij de juiste afweging
kunnen maken vanuit alle belangen in de wijk, dorp en gemeente.
Aardgasloos bouwen voor nieuwbouw. Er is echter ook al veel nieuwbouw vergund
met aardgasvaansluiting die nog gebouwd moet worden. Hiervan willen we alsnog
75% aardgasloos laten bouwen.
Uiterlijk eind 2021 hebben we als gemeenteraad een transitievisie warmte voor de
gehele gemeente.
Maar we realiseren ons terdege dat het een giga opgave is. Op dit moment zijn de gevolgen
en effecten nog nauwelijks te bevatten, voor ons als gemeente. Dit geldt vooral voor onze
inwoners en bedrijven. Dit geeft des te meer aan dat we binnen de raad op dit vlak moeten
samenwerken, willen we grote stappen kunnen maken.
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JESS gaat ervoor dat we als gemeente Schagen deze opgave daadwerkelijk gaan
uitvoeren, waarbij het betaalbaar blijft voor onze inwoners en bedrijven.
Wanneer JESS spreekt over het feit dat duurzaamheid een bulk begrip is, zien we dit ook
terug onder het kopje ‘duurzaam inkopen’ De teksten zijn erg vrijblijvend? JESS vraagt zich
af of er spelregels en extra criteria zijn? Zoals het nu in de tekst is opgenomen lijkt het wel
dat we langzaam richting duurzaam gaan, is dat wat we wensen?

Dynamisch coalitieprogramma dat inspeelt op maatschappelijke vraagstukken
Zoals we al eerder hebben aangegeven willen we werken aan een dynamisch
coalitieprogramma en moeten we samen in 2019 nadenken over welke maatschappelijke
opgaven we (versneld) wensen op te pakken. Initiatieven moeten we een kans geven en
waar nodig opnemen in onze meerjarenbegroting, denk hierbij onder meer aan de skatebaan
in Schagen. Als 1e maatschappelijke opgave vinden we dat we samen moeten 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. Ook handhaving kan hierbij een rol spelen.
JESS wil deze handschoen graag oppakken, een gezamenlijke uitdaging voor
inwoners, College en de gemeenteraad om de veiligheid terug te brengen binnen alle
dorpen en kernen.
Ten slotte
Wij bedanken de collega (schaduw) raadsleden voor de constructieve samenwerking en
spreken de wens uit dat dit ook in 2019 de basis van onze samenwerking blijft. We bedanken
de ambtenaren voor hun inzet en inbreng voor onze inwoners en we bedanken het College
voor hun samenwerking met de gemeenteraad.
Namens de fractie van JESS,
Hans Kröger,
Fractievoorzitter
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