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Algemene beschouwingen 2022 

Voorzitter 

De organisatie 

Laten we beginnen met een dankwoord aan de 

organisatie die het afgelopen jaar veel voor hun kiezen 

hebben gekregen zoals de vele mutaties in het 

medewerkersbestand waardoor mensen van buitenaf, 

zonder enige binding, moesten samenwerken, de zware 

onderbezetting op de afdeling financiën, het verplichte 

thuiswerken door Corona, waarbij contacten met 

collega’s en het sociale gesprek bij de koffiemachine 

node werd gemist dat ook tot andere denkrichtingen 

hadden kunnen leiden en daarbij niet te vergeten de 

bodes en griffie die er mede voor hebben gezorgd dat 

de raad de steun kreeg die zij nodig had. 

Ik zeg dan ook, ga er maar aan staan en daar hebben 

wij, als Seniorenpartij Schagen, veel waardering voor. 

Inwoners en bedrijven 

Niet alleen veel waardering voor onze ambtenaren 

maar ook voor onze inwoners en bedrijven. Het lijkt 

allemaal wel mee te vallen, je ziet bijv. de terrassen 

vergroten, openingstijden worden flexibel, maar wat wij 

niet zien achter de entree, zijn de diepe gevolgen die 

Corona met zich mee heeft gebracht en waarvan de 

gevolgen nog lang niet overal zichtbaar zijn. Hier 

moeten we ons op voorbereiden en oog voor houden. 

Gelet op de ervaringen die wij hebben opgedaan als 

gemeente m.b.t. Corona of Covid lijkt het de 

Seniorenpartij Schagen goed dit gehele proces te 
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evalueren wat goed- en wat beter kan en hier een 

draaiboek voor aan te leggen, want wij zijn er niet 

gerust op dat het hierbij blijft. Met een visie document 

kunnen we nog sterker worden om inwoners en 

bedrijven te ondersteunen. 

Financiën. 

Voorzitter, het lijkt wel een herhaling van zetten maar 

ook nu weer maken wij ons zorgen hoe wij de financiën 

op peil kunnen houden. Kijken we naar de jeugdzorg is 

het nog steeds onzeker of de Rijksoverheid ons volledig 

compenseert en dan hebben wij het nog eens over het 

kinddossier. Kijken we naar de Gemeentelijke 

Gezondheids Dienst dan ziet dat er naar uit dat die ons 

opnieuw veel extra geld gaat kosten. En om er nog één 

te noemen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

waar we sinds 2015 elk jaar fors moeten bijleggen op 

de huishoudelijke zorg en dat vooralsnog tot 2025 de 

situatie zal zijn, ondanks het verzoek aan onze 

inwoners om deze zorg zelf te betalen wanneer dat 

mogelijk is. En dan het zo hoognodige onderhoud aan 

wegen en riolering wat moet gebeuren en waar geen 

geld voor is. Voorzitter over deze twee posten riolering 

en wegonderhoud vragen wij ons af hoe het kan dat 

hier geen geld voor is gereserveerd! Boekhoudkundig 

kunnen we toch allemaal bedenken dat wanneer je iets 

nieuws aanlegt of onderhoud er een moment komt dat 

iets vervangen moet worden. Hoe kan het zo zijn dat er 

niet is gereserveerd. In het verleden hebben we een 

gelijke situatie meegemaakt m.b.t. sportvelden en 
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verenigingsgebouwen. Wij vragen ons af of er nog meer 

is waar niet voor wordt gereserveerd.  

Voorzitter, de infrastructuur van onze gemeente vergt 

een visie voor de lange termijn en ook daarvoor zouden 

we nu al moeten reserveren. Wie houdt dit bij en wie 

controleert dit alles. 

Voorzitter, over visie gesproken. Voor de Seniorenpartij 

Schagen is het hebben van een visie van grote 

betekenis. Feitelijk zouden wij ons bezig moeten 

houden als of we leven in het jaar 2035 en hoe onze 

ruimte er dan uit zal zien ofwel out of the box durven 

denken. Voorzitter wie kent dit nog? Een mooie 

opdracht voor dit college en gemeenteraad en daar 

moeten we meer werk van maken. Wij merken dat we 

ad hoc aan het werk zijn en dat moeten we niet willen.. 

Veiligheid 

Voorzitter we zijn blij dat het cameratoezicht nu 

eindelijk geregeld is maar wat niet geregeld is, is de 

slechte conditie van een groot aantal wegen en trottoirs 

vanwege er onvoldoende geld is om dit aan te pakken 

en waar ik hiervoor al over sprak. Nu zitten we in een 

situatie dat de veiligheid in het geding komt en 

waarvoor de gemeente verantwoordelijk voor is dus 

ook aansprakelijk voor is. Hoever moet je gaan? 

Moeten er eerst slachtoffers vallen en dat vinden wij 

zorgelijk. Het niet onderhouden van wegen brengt ons 

uiteindelijk tot een hogere rekening. Reserveren we ook 

geld voor mogelijke schadeclaims van letsel of 

materiële schade veroorzaakt door deze slechte 

wegen/fietspaden. 
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Toeristenbelasting 

Voorzitter, de toeristenbelasting is voor 2023 

vastgesteld op €. 1,75. In het kader van een consistent 

beleid mét visie vinden wij dat deze sector langlopend 

moet weten waar zij aan toe zijn. Dit betekent dat wij 

nu al een signaal af moeten kunnen geven dat voor de 

opeenvolgende jaren de toeristenbelasting aangepast 

wordt met het indexcijfer van het jaar ervoor en dit 

vastleggen voor de komende vijf jaar. Wenselijk zou 

zijn om kinderen beneden de 13 jaar vrij te stellen van 

deze belasting om gezinnen tegemoet te komen.  

Burgerparticipatie 

Voorzitter, net als voorgaande jaren hebben wij toch 

enige kritiek op het participatietraject wat wij als 

Seniorenpartij Schagen héél belangrijk vinden. De 

kritiek is voornamelijk gelegen op de afgelopen 4 jaar 

en hebben dit ook opgenomen in het 

Collegeprogramma. Wij hebben nog niet het idee of 

gevoel dat het College hier adequaat mee bezig is en 

wij roepen dit College op om hier direct mee te starten. 

Zet in ieder geval zo spoedig mogelijk het burgerberaad 

in om de eerste ervaringen hiermee op te doen. Vanuit 

het land zijn hier hele positieve berichten ontvangen 

dus waar wachten wij op. Wij hoeven het wiel niet uit 

te vinden als dat al is gedaan en kunnen onze 

ambtenaren tijd besteden aan projecten die al een tijd 

in de wacht staan.  

De Seniorenpartij Schagen hoopt dat inwoners in 2023  

kunnen zeggen dat zij tevreden zijn m.b.t. het 
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participatietraject en dat is geluisterd en er wat mee is 

gedaan. 

Wonen 

Dan over de toegankelijkheid van de woningmarkt. 

De ambitie van 500 woningen is een uitdaging en daar 

gaan we voor. Gelet op de huidige ontwikkelingen-

m.b.t. het stikstof dossier- zal dit geen gemakkelijke 

opgave zijn als we de prioriteringslijst volgen. Ons 

voorstel is dan ook om alle projecten na te gaan klein 

of groot welke de minste problemen opleveren. 

Belangrijk is dat we nu meer denken aan onze jeugd en 

ouderen. Ouderen en jongeren vragen om een ander 

soort huisvesting dan vrijstaande woningen of 

meergezinswoningen. Ook hierin zien wij graag uw visie 

op langere termijn met te realiseren aantallen per 

dorp/stad. In 2020 heeft de Rekenkamer een rapport 

“Evaluatie woningbouwprogramma” gepresenteerd 

waarbij het toenmalig College heeft aangegeven de 

aanbevelingen over te nemen en heeft de raad 

aanbeveling 1 opgevolgd door het toenmalig College 

deze opdracht uit te laten voeren. 

Belangrijk in dat rapport was niet te bouwen op 

kwantiteit maar naar kwaliteit ofwel wat is de behoefte 

per dorp/stad in de categorieën starters, senioren, 

eengezinswoningen in huur of koopsector en tegen 

welke prijs. Wij hebben niet kunnen constateren dat dit 

door het vorige college is opgepakt en opnieuw is 

ingezet op het behalen van de hoeveelheid woningen. 

Het Rekenkamer advies om te bouwen naar kwaliteit 

voor de verschillende doelgroepen moet nu als eerste 
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daadwerkelijk worden opgepakt en zien graag de 

inventarisatie per stad/dorp de behoefte op micro 

niveau. 

 

Tiny houses. 

 

De Seniorenpartij heeft een aantal jaren geleden 

gepleit voor plekken waar Tiny Houses zouden kunnen 

staan en hier een proef voor te starten voor deze vorm 

van wonen. Op zich waren we zeer enthousiast toen er 

een locatie werd toegewezen. Helaas blijkt dit niet een 

proef te zijn maar een locatie waarbij de voorwaarden 

gelijk zijn als voor het bouwen van woningen of nog 

zwaarder. Als gemeenteraad moeten we de hand in 

eigen boezem steken denken wij want hierin hebben wij 

als Raad geen duidelijke kaders gesteld en hebben het 

overgelaten aan de organisatie met alle gevolgen van 

dien. Dit traject kan beter en hopen dat dit College wil 

handelen naar de geest wat destijds door ons is 

uitgesproken en later ook door Wens4U. 

 

Energie 

Voorzitter, dit hoofdstuk baart ons zorgen en wel om de 

navolgende redenen: 

- Gasloos bouwen  = zonder leidingen 

- Een elektriciteitsnet die de gevraagde capaciteit 

niet aan kan 

Stellen wij ons niet te afhankelijk en kwetsbaar op 

wanneer we met zijn allen over (moet) stappen op 

elektra. Op dit moment wordt door de Rijksoverheid, 
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maar ook als gemeente, enorm ingezet op de energie 

transitie gasloos bouwen en dat zonder leidingen in de 

woningen. Hebben we dan niet het idee dat leidingen 

ook nodig zijn voor bijvoorbeeld waterstof? 

Gedachteloze ad hoc besluiten door de Rijksoverheid 

maar wij kunnen daar anders mee omgaan. En hoezo 

gasloos, in onze buurlanden wordt inmiddels deze 

energievorm als groen beschouwd op het besluit van 

Brussel. Duitsland verstrekt zelfs subsidie als men 

overgaat op gas.  

Over het elektriciteitsnet is het ongelofelijk dat de 

kabeleigenaar dit heeft laten gebeuren met alle 

gevolgen van dien. Nieuwe bedrijven kunnen zich niet 

vestigen in onze gemeente en bestaande bedrijven 

worden beperkt in het uitbreiden van hun onderneming 

waardoor geen groei in economische zin mogelijk is. Op 

termijn lopen we het risico dat bedrijven vertrekken 

naar locaties waar wel voldoende capaciteit geleverd 

kan worden. Dit vergt van onze bestuurders en 

organisatie aanpassingen in regelgeving, kortere 

procedures en meer dan een vinger aan de pols houden 

bij de kabeleigenaar om deze leemte z.s.m. op lossen. 

Ook op dit punt vragen wij een visie voor de lange 

termijn. Tot op heden ontbreekt het in zijn geheel aan 

visie en laten wij ons verassen door het moment van de 

dag. Voorzitter, laten we ons niet verschuilen achter 

bijv. de Rijksoverheid of wie dan ook, maar laten we 

zelf de regie nemen. Wij zijn blij dat we deel uit mogen 

maken van het College en hopen dat dit onderwerp, het 
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hebben van een visie op alle terreinen gestalte mag 

krijgen. 

Tot slot 

Voorzitter wij hebben nog veel meer te zeggen echter 

worden wij beperkt door de opgelegde tijd waarin wij 

onze beschouwingen willen overbrengen. Wij hopen dat 

met deze beschouwingen ook onze collega partijen hier 

hun zienswijze op los willen laten. 

Wij hebben als bijlage toegevoegd de aanbevelingen uit 

het rapport “Evaluatie woningbouwprogramma” ter 

herinnering. 

Voorzitter tot zover en hartelijk bedankt voor alle 

aandacht en de beantwoording. 

Is getekend 

Seniorenpartij Schagen 

Marga Mulder-Keij 

Fractievoorzitter. 
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Bijlage. Aanbevelingen uit het rekenkamer onderzoek 

“Evaluatie woningbouwprogramma”  . 

 
Aanbeveling 1  

Geef als raad de opdracht aan het college de kwalitatieve doelen verder uit te werken en stel deze daarna 

vast. Deze uitwerking vraagt om een concretiseringsslag zodat de voortgang hierop beter kan worden 

gemonitord. Zorg er als raad voor dat deze aanscherping van de kwalitatieve doelen een plek krijgt in de 

nieuwe woonvisie. 

Aanbeveling 2  

Zorg als college voor een monitoring-systematiek die een helder overzicht biedt van de realisatie van 

zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve doelen. 

Aanbeveling 3  

Betrek als college de raad meer bij deze ingezette koers en de kaders voor adaptief programmeren zodat 

de raad zijn kader stellende en controlerende rol goed kan vervullen. 

Aanbeveling 4  

Zorg er als college voor dat dat er voldoende ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt die ook kan zorgen 

voor continuïteit in de samenwerking met de partners. 

Aanbeveling 5  

A. Richt je als college niet alleen op de grootste woningcorporatie in de gemeente, maar blijf investeren in 

de relatie met alle woningcorporaties.  

B. Zorg als college voor periodieke vaststelling en evaluatie van samenwerkingsafspraken met alle 

woningcorporaties alsook de uitvoering van het Beleidsplan Aanpak Realiseren Woningbouwopgave. 

 

B Aanbeveling 6  

Zorg als college, op basis van de verbeterde monitoring (aanbeveling 2), dat de raad periodiek duidelijk 

wordt geïnformeerd over de realisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen. betrek daarbij, in lijn 

met de Woningwet 2015, ook de huurdersorganisaties.  

 

 


