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Algemene beschouwingen 2022 

Een nieuw college,  een nieuwe begroting …barstensvol 

met ambities.  

Om maar positief te beginnen: wij zijn tevreden over  

grote aantal linkse ambities van dit college. Het is goed 

om te lezen dat veel van onze linkse ambities (linkse 

hobby’s zou de VVD zeggen) voor een deel terug te 

vinden zijn in deze ambities: de menselijke kant, zorg 

voor kwetsbaren en zwakkeren, armoedebestrijding, 

huisvesting, allemaal zaken die de SP van groot belang 

vindt en die  terug te vinden zijn in deze begroting. 

De SP vindt  een zwak punt dat het allemaal wel heel 

algemeen geformuleerd is.  

Er worden nauwelijks of geen  indicatoren vermeld. 

Indicatoren die zouden moeten  aangeven wat de stand 

van zaken van de ambitie is en wanneer deze 

gerealiseerd zou moeten zijn.   

Zoals het nu geformuleerd is, kom je er altijd mee weg. 

En  kun je je altijd op de borst slaan om het succes, ook 

al is er maar een klein fragmentje gerealiseerd.  

Een begroting ziet de SP als een werkplan met de 

onderwerpen, die het college in 2023 denkt te 

realiseren.  
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En een werkplan maak je Smart. Smart, de afkorting 

voor Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdsgebonden.  Nu zijn er veel te veel vage wensen.  

Ook staan er her en der mooie kreten die in de praktijk 

weinig of niets voorstellen. Een voorbeeld daar van is 

het “IJslandse model” voor terugdringen van alcohol 

gebruik onder jongeren. Het college geeft aan dit 

model te volgen naar de sportverenigingen. Of het 

college heeft het IJslandse model niet begrepen of 

probeert goede sier te maken met een  mooi klinkende 

kreet. Er is toch bijna niemand die weet wat het 

inhoudt of die opzoekt  wat er eigenlijk staat.  

Schagen is een mooie gemeente. Mooi om te wonen, 

mooi om te werken en  ook mooi om te recreëren.  

Met betrekking tot toerisme is de ambitie ook dit jaar 

weer: meer, meer en meer toeristen. We hebben het al 

eerder gezegd: maak een beleid dat niet alleen gericht 

op destinatie marketing  en veel meer toeristen. 

Natuurlijk is toerisme belangrijk voor onze gemeente. 

Maar formuleer ook  een beleid waar die grenzen van 

het toerisme liggen. Amsterdam, Texel en andere 

plaatsen nemen nu maatregelen om de 

toeristenstroom in te dammen en de overlast voor de 

inwoners te reduceren. Waarom wachten tot het echt 

uit de hand is gelopen? 



4 
 

Ook is opwaardering in de plannen  opgenomen voor 

de recreatieparken die verouderd zijn. Hoewel 

opwaardering wenselijk is, wordt er wel te gemakkelijk  

voorbij gegaan aan het gegeven dat veel recreanten 

heel wat plezier beleven aan hun huisje op de niet 

opgewaardeerde camping. 

Er zit echter een ernstiger  negatieve kant aan de 

ontwikkelingen in de toeristensector. Opwaarderen 

betekent veelal nieuwe recreatievoorzieningen die ook 

nog eens heel veel meer huur kosten. Daarnaast  kopen 

projectontwikkelaars recreatiebedrijven op om ze 

vervolgens vol te proppen met dure recreatiewoningen 

voor mensen met een dikke portemonnee. 

 Maar recreatie is er toch niet alleen voor de rijken? 

Zoals het zich nu ontwikkeld worden de toeristen met 

een smalle beurs de gemeente uitgeknikkerd.  

We krijgen met regelmaat brieven van wanhopige 

kampeerder die soms al tientallen jaren op hun 

vertrouwde stekje zitten en moeten wijken voor de 

voor  hen onbetaalbare recreatiewoningen.  

De SP vind dat het college een beleid moet gaan maken 

dat zorgt dat een vast percentage 

recreatievoorzieningen beschikbaar blijft voor 

kampeerders en toercaravans. Zodat de diversiteit in 

aanbod en  toeristen gewaarborgd blijft. En we straks 
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niet alleen nog maar yuppen als toerist in onze 

gemeente hebben. 

Eén van de standpunten van de Sp is dat het midden en 

kleinbedrijf de motor van onze economie en 

werkgelegenheid is. Veelal gaat landelijk de aandacht 

uit naar grote bedrijven, het is daarom goed te zien dat 

de gemeente Schagen oog heeft voor het midden en 

klein bedrijf. Toch lijkt de  verdeling van de aandacht 

door het college tussen de belangen van de inwoners 

en de belangen van  ondernemers en 

projectontwikkelaars niet in balans.  

Enerzijds geeft het college aan grote waarde te hechten 

aan participatie en burgerbetrokkenheid. Anderzijds zie 

je bij het merendeel van de projecten die de 

raadsagenda passeren het college en de raad zich niets 

gelegen laten liggen aan de mening, bezwaren of 

protest van de inwoners. Dat bevestigd bij veel 

inwoners het beeld dat participatie en inspraak geen 

zin heeft omdat het toch allemaal al in de 

achterkamertjes besloten is. 

 

Het accent in het beleid ligt op de georganiseerde 

sport. Er wordt bij dit beleid voorbij gegaan aan de nog 

steeds heersende tendens van individualisering, 

waarbij mensen zich niet meer aan een vereniging 
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binden en sporten  of bewegen op de tijdstippen die 

hen uitkomen. Ook is het opvallend dat het accent van 

het beleid zich nog steeds op sporten richt, terwijl het 

langzamerhand gangbaar is om  het over bewegen te 

hebben.  

Ook het subsidiëren op basis van jeugdleden van een 

sportvereniging zou onder de loep genomen moeten 

worden. Het is van minstens zo groot, zo niet groter, 

belang, om te stimuleren dat ouderen meer in 

beweging komen. Waarom wel een voetbalclub 

gesubsidieerd terwijl ouderen die naar een fitnessclub 

gaan geen ondersteuning krijgen . Overigens zie je bij 

de fitnessclubs ook steeds meer jongeren. 

Kortom,  SP is van mening dat het hoog tijd wordt dat 

het hele beleid rondom sport en bewegen op de schop 

gaat en opnieuw geijkt wordt met de ontwikkelingen 

en behoeften in de maatschappij. 

 

Nederland heeft een groot alcohol probleem. Er zijn 

een miljoen Nederlanders (cijfers van het Trimbos 

instituut) die zoveel drinken dat hun gezondheid 

ernstige schade oploopt. Nog afgezien van de schade 

aan de maatschappij. De schade bij jongeren is op 

langere termijn  aanzienlijk.  
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Het is positief dat het college in samenwerking met de 

andere gemeenten in de Noordkromp veel energie en 

aandacht geeft aan preventie, aan het terugdringen 

van het overmatig alcohol gebruik. 

Er zit wel een behoorlijke discrepantie in dit beleid. 

Daar waar veel geld en energie gestoken wordt in 

preventie, krijgt de horeca in Schagen ruim baan.  Op 

de terrassen maar ook bij de verschillende festiviteiten 

die georganiseerd worden wordt ze wat 

alcoholverstrekking betreft geen vinger in de weg 

gelegd.. Minder aanbod van alcohol leidt tot minder 

gebruik. Daar wordt met  geen woord over gerept…. 

Het college heeft grote ambities met de woningbouw. 

Spijtig genoeg zal het niet lukken om de ambities met 

betrekking tot het wonen te realiseren.  

Grondstoffen tekort, personeelstekort en de recente 

uitspraak van Hoge raad zullen er voor zorgen dat de 

ambitie niet gehaald wordt. Daarin valt  overigens het 

college niets te verwijten. 

Wat de SP ronduit Alarmerend vind is het gebrek aan 

seniorenwoningen en woningen met zorg. Aangegeven 

wordt dat er nieuwe initiatieven gecreëerd worden die 

zorg en wonen combineren en er wordt gekeken naar 

de levensloopbestendigheid woningen om het langer 

thuis wonen mogelijk te maken. Mooie ambities maar 
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veel te laat.  Er dreigt echt een ramp als niet 

ingegrepen wordt en er veel en veel meer betaalbare 

woningen voor senioren gebouwd worden. Dat zal ten 

koste moeten gaan van het bouwen voor andere 

groepen. Op zich zou dat minder bouwen voor andere 

groepen geen probleem hoeven te zijn  zijn: senioren 

die naar een aangepaste woning verhuizen laten 

immers een woning achter en dat draagt ook bij aan 

het oplossen van de woning nood. 

Als naar de cijfers gekeken wordt, is het noodzakelijk 

en ook logisch om het accent de komende jaren op 

woningbouw voor senioren te richten. 

De babyboomgeneratie, want daar hebben we het 

over,    is geboren tussen 1946 en 1955. In die periode 

zijn er 2.4 miljoen kinderen geboren. Van die generatie 

wonen er nu globaal 17.000 in Schagen . 17000 

inwoners van va 65 jaar en ouder! Van deze groep zijn 

er globaal 5100 75+ in Schagen. Deze cijfers laten zien 

dat er een schreeuwend tekort is en dreigt aan 

senioren woningen. Maar er is nog niet het begin van 

een plan. Als niet alles op alles gezet wordt en met 

spoed projecten ontwikkeld worden heeft het geen zin 

meer. Dan lost het probleem zich zelf op en is deze 

generatie overleden…… 
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Het is een hele opluchting dat de dreigende tekorten 

jeugdzorg en wmo voorlopig van de baan zijn. 

Desondanks is Schagen nog steeds van plan om een 

inkomensafhankelijk bijdrage te gaan rekenen. Hoewel 

wij het er in de kern mee eens zijn dat mensen die dat 

kunnen meebetalen aan de wmo voorzieningen,  zijn 

wij mordicus tegen het overtreden van de wet. Immers, 

wettelijk is vastgelegd dat iedereen recht heeft 

ongeacht het inkomen.  

Wij vinden het een onverkwikkelijk zaak dat een 

college, dat toch een voorbeeldfunctie heeft en een 

eed afgelegd heeft zich aan de wet te houden, het 

voornemen heeft tegen de wet in een eigen bijdrage in 

te voeren en de wet te gaan overtreden.  

Het is des te meer verbazend dat een wethouder die 

zich in zijn werkzame leven  gericht heeft op 

wetshandhaving als politieman en sociaal rechercheur 

nu als wethouder zo gemakkelijk over een wettelijke 

bepaling heen stapt.  

Tenslotte geven wij het college een compliment voor 

het snel en doortastend optreden om de noodopvang 

asielzoekers in Petten te realiseren. Nogmaals: 

complimenten en waardering daarvoor. 

Sp Fractie 

3 november 2022 


