
Algemene Beschouwing begroting 2019 en meerjarenbegr 2020 t/m 2022 
 
De begroting ziet er technisch gezien weer goed uit, zoals we gewend zijn van 
de organisatie. De complimenten daarvoor. 
 
We bespreken dit stuk met de wetenschap dat het in financiële zin goed gaat 
met de gemeente Schagen. In het afgelopen half jaar hebben we ervaren dat 
de uitgangspunten van dit college, het ‘vertrouwen’ nog wat moet winnen, de 
‘openheid’ nog wat ontbreekt, de ‘duurzaamheid’ een beetje een container 
begrip lijkt en de ‘trots’ voorop loopt.  
Extra hoog zijn de verwachtingen op wat op korte termijn de zichtbare stappen 
zullen zijn op het gebied van een klimaat neutrale samenlevingen. Tot onze 
schrik zien wij dat u wel geld uittrekt voor een duurzaamheid coördinator maar 
dat het potje voor de subsidiering energiebesparing bestaande koopwoningen 
na 2018 leeg is. Om u een beetje te helpen dienen wij een amendement in om 
dit met minimaal 1 jaar te verlengen u kunt de kosten hiervan onttrekken aan 
de algemene reserve maar u kunt natuurlijk ook gewoon geen duurzaamheid 
coördinator aanstellen en dit geld hiervoor gebruiken. Van Wens4U mag 
overigens deze regeling ook best worden uitgebreid naar huurders, tipje voor 
als u uw doelstelling van 25% wilt halen. 
Het instellen van extra coördinatoren kost nog al wat geld wij vragen u met 
klem te kijken naar het belang hiervan.  
Bijvoorbeeld bij het JOGG (niets ten nadelen van deze ambtenaar overigens) 
maar steken dat geld liever in preventie. 
 
Kunst laat mensen met een frisse blik naar zichzelf en hun leefomgeving kijken. 
Voor de aankoop kunst is er een vast bedrag gereserveerd,... Maar dat is echt 
te bescheiden. Nu de crisis voorbij is en we weer volop gaan bouwen, willen wij 
graag u opnieuw de 1% kunstregeling voorleggen met een motie. Wij zien kunst 
als bepalend voor de uitstraling van de gemeente Schagen en vinden het 
belangrijk dat bij nieuwe ontwikkelingen kunst wordt meegenomen. 
 
Wij zien tot onze verassing dat u in 2019 een start wilt maken met een 
topsportbeleid. En willen u er op wijzen dat ook op het gebied van cultuur er 
‘toppers’ zijn die af en toe een steuntje in de rug nodig hebben bijvoorbeeld als 
zij naar een concours in het buitenland moeten om zich net als een topsporter 
te meten met anderen op hoog niveau en dienen hiervoor dan ook een motie 
in. 
Bij de begroting in 2015 vroegen wij de toenmalige wethouder of de gemeente 
een visie heeft op de sport in Schagen en hoe het verder moet als bijvoorbeeld 



de Spartahal het niet meer zou redden, hoe het tekort aan vloeren dan op te 
vangen is. En of dit dan past binnen uw beleid om iedereen fit en gezond te 
houden. Wij lezen nu dat u ‘trots’ de laatste trance van het subsidiebeleid heeft 
afgeschaft. Fijn voor de verenigingen, alhoewel wij betwijfelen of dit te maken 
heeft met visie. 
Wij willen de wethouder graag de kans geven om te dromen over een grote 
‘sportcampus’ één waar de tuinders van de Volkstuinvereniging niet wakker 
van hoeven te liggen. 
Een sportcampus op Muggenburg-Zuid klinkt heel ambitieus maar dat heeft de 
nieuwe gemeente Schagen ook uitgesproken te willen zijn bij de fusie. Middels 
een motie roepen wij op tot het onderzoeken van de mogelijkheid om te 
komen tot de realisatie van een sportcampus. Door uitruil of aankoop komen 
verschillende gronden vrij voor o.a woningbouw. En zou er een prachtig nieuw 
complex kunnen ontstaan met een meerwaarde voor de gehele sportsector in 
Schagen. Een plek voor talentontwikkeling. 
Nog een voordeel is dat de tuinen die inmiddels zo’n 45 jaar bestaan en waar 
gezwoegd is door de tuinders om te grond te kunnen bewerken op hun huidige 
plek kan blijven. Ook dat hoort bij een gelukkig leven. 
 
Als het om kinderen en jongeren gaat mogen financiële belangen nooit boven 
het belang van het kind staan. De ontstane situatie door de gunning aan 
Horizon veroorzaakt veel onrust en als de continuïteit ontbreekt en jongeren 
straks zouden moeten wisselen van begeleider of behandelaar komt dit alles 
niet ten goede aan de jeugdzorg in Schagen. Wat hier uw afweging in is 
geweest?  
 
Wat houd het in als we ‘goed bezig’ zijn? 
Dat we Schagen een betere gemeente maken? 
Maar wat is dan beter? 
Maatschappelijke effecten ontstaan pas op het moment dat je écht iets doet,.. 
Wees niet bang van idealisme maar verbind dit met zakelijke kansen, kom met 
gedurfde oplossingen en heb passie bij het realiseren hiervan.   
 
Het gaat er om dat je een gemeente creëert waar mensen blij van worden. 
 
 
Merieke Bredewold  

   
 


