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De tekorten vragen zorgvuldige aanpak 

De begroting voor 2020 die dit najaar opgesteld moet gaan worden, kent de nodige aandachts-

punten. Meer geld is nodig voor het onderhouden van het openbaar gebied en meer geld is nodig 

voor het sociaal domein. En daarnaast speelt nog als een rode draad de energietransitie, het vermin-

deren van het gasverbruik, waar het onbekend is wie het gaat betalen. Wat te denken van het finan-

cieel risico als de wegen door het hoogheemraadschap aan de gemeente worden overgedragen. 

Toegevoegd aan de onzekerheden staan er nog een aantal pm-posten in de begroting. Dat is lastig 

rekenen. Het CDA ziet daar in de begroting graag uitwerking van. Hoe groot het tekort op de begro-

ting van de gemeente uiteindelijk wordt, is nog onduidelijk, omdat het nog onzeker is hoeveel geld 

we uiteindelijk vanuit het Rijk gaan ontvangen. Deze worsteling dat gemeente te laat financiële 

duidelijkheid van de rijksoverheid krijgen, is van alle jaren. Dat zorgt er wel voor dat we stapje voor 

stapje de begroting sluitend moeten maken. Erg vroeg in het proces zware maatregelen nemen, kan 

uiteindelijk een overreactie blijken te zijn. Een overreactie wil het CDA voorkomen. Waar het verant-

woord is, wil het CDA het stabiele beleid van de voorgaande jaren voortzetten. 

Het CDA vraagt niet alleen aandacht voor de omvang van de tekorten, maar ook naar het voortraject. 

Hoe is de raad betrokken geweest bij het beleid. Daarbij maken we onderscheid tussen het Openbaar 

gebied en het Sociaal domein. 

Inhoudelijk staat het CDA bij het sociaal domein onverminderd een beleid voor, dat inzet op 

preventie en waarbij niemand tussen wal en schip valt. De mensen die door de gemeente geholpen 

kunnen worden, hebben er ook belang bij dat hun hulp veiliggesteld wordt. De grillen van de 

gemeentefinanciën mogen niet leiden tot een (over de jaren heen) grillig aanbod van hulp en steun. 

Bij het beoordelen van de uitvoering van het beleid in het sociaal domein, heeft het CDA onvol-

doende informatie om te kunnen beoordelen of het college controle heeft over de uitgaven. Dit is 

niet per se een tekortkoming van de gemeente Schagen, omdat vele gemeentes in Nederland 

vergelijkbare problemen hebben. Bij het sociaal domein zijn we op eerste gezicht adequaat 

geïnformeerd via raadsinformatiememo’s. Ruimte voor dialoog was er minder, maar ook daar 

hebben we afspraken gemaakt om vaker met elkaar te praten. In de uitvoering van het beleid 

worden enkele grote aanbestedingen uitgeschreven. Aanbestedingen waarbij vele gemeentes ook 

samenwerken. Het CDA wil dat de raad de gelegenheid krijgt om wensen en bedenkingen te uiten 

over nieuwe aanbestedingen. Het is vanzelfsprekend dat dit ruim van tevoren moet gebeuren; op 

hoofdlijnen en ruim voordat het juridische aanbestedingstraject begint. Graag horen we of het 

college zelf deze mogelijkheid aan de raad wil aanbieden.  

Het CDA vraagt de portefeuillehouder bij het doorlichten van de posten ook de raad te informeren 

wat de wettelijke taken zijn en welke taken door de gemeente ingesteld zijn. 

Bij het openbaar gebied kiest het CDA voor het zelf betalen van onze eigen kosten. Geen lasten naar 

de toekomst doorschuiven. Onderhoud van het openbaar gebied betalen we nú. Maar onderhoud 

moet wel gebeuren. In de vorige coalitieperiode, een tijd van crisis, gemeentefusie en decentralisatie 

van de zorg, is de prioriteit bij het sociaal domein gelegd. Nu alles goed op de rit staat, is het onze 

taak om ook het openbaar gebied op verantwoorde wijze te onderhouden. Nóg langer wachten met 

de noodzakelijke uitgaven op openbaar beleid, lijkt ons nu te riskant te worden. Op grond van de 

informatie die het college aan de raad heeft gegeven van het programma Basis op orde, waaronder 

de beeldvormende vergadering hierover, heeft het CDA een goed gevoel dat de gemeentelijke 

organisatie controle heeft, overzicht heeft bij de uitvoering van het beleid. Het CDA dankt de 

organisatie, via het college, voor de inzet en het inzicht. 
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Het CDA maakt zich zorgen over het beperkte inzicht dat de raad heeft over de omvang van de 

formatie. In het coalitieakkoord staat dat er extra mensen bijkomen als er taken bijkomen, en 

mensen ons weer verlaten als er taken afvallen. De uitvoering van deze afspraak kunnen wij 

onvoldoende controleren. Graag zien wij bij periodieke rapportages, zoals een jaarrekening, 

begroting of tussenrapportage, een bericht over de mutaties in de omvang van het 

personeelsbestand en de redenen voor de mutaties. Onderscheid tussen eigen formatie of inhuur 

ziet het CDA overigens vooral als bedrijfsvoeringkeuzes die verder van de raad af horen te staan.  

Het CDA wil een sluitende begroting zien. Een aandachtspunt daarbij is het laatste jaar van de 

meerjarenbegroting. Voor dat jaar heeft het Rijk geen compensatie voor de extra uitgaven jeugdzorg 

gegarandeerd, maar het afhankelijk gemaakt van een evaluatie naar noodzaak. Volgens de hogere 

kunst van het begroten zouden we voor het wegvallen van de extra rijksbijdrage in het laatste jaar 

van de meerjarenbegroting, een structurele dekking moeten zoeken. We vragen het college om het 

gesprek aan te gaan om onze financiële toezichthouder, de provincie, is hoeverre ook het wegvallen 

van de extra rijksbijdrage in de meerjarenbegroting opgevangen moeten worden en in hoeverre wij 

bijvoorbeeld kunnen volstaan met het inboeken van een nog nader te bepalen taakstelling? 

Op twee componenten is het CDA nog onvoldoende overtuigd dat het college de toekomstige uitga-

ven goed kan inschatten. Dat betreft het Sociaal domein en onder het kopje Burger en bestuur: de 

organisatie. De raad van Schagen geeft het college grote vrijheid in het besteden van de middelen en 

het flexibel schuiven van de inzet van middelen binnen één domein. Je zou kunnen zeggen dat we de 

begroting ontdaan hebben van schotten. Deze vrijheid leidt tot een efficiëntere, minder stroperige 

overheid, maar is ook een grote verantwoordelijkheid. In de afgelopen jaren waren er altijd vraag-

tekens of de risico’s in het sociaal domein goed beheerst konden worden, maar uiteindelijk bleek er 

altijd binnen budget gewerkt te kunnen worden. Nu dat laatste niet meer het geval is, is het van 

groot belang dat de raad overtuigd is dat het college controle op en inzicht in toekomstige uitgaven 

heeft. Mocht de raad deze overtuiging niet meer hebben, dan wil het CDA voorstellen om minder 

vrijheid toe te staan in de budgetmandateringen. Momenteel gaan we ervan uit dat deze controle en 

dit inzicht er wél is, dus het is enkel een kwestie van de raad overtuigend hiervan overtuigen. 

Een goede vorm van overtuigen kan zijn, om een helder overzicht te tonen van de mogelijkheden in 

de begroting om de uitgaven te verminderen. Hierbij kiest het college welke mogelijkheden het 

wenst te benutten om de begroting sluitend te krijgen. Daarbij wordt dan voor de raad duidelijk 

gemaakt welke bezuinigingsmogelijkheid benut worden en waarom andere benoemde 

bezuinigingsmogelijkheden onbenut blijven. Mocht het college die stap zetten bij het opstellen van 

de begroting 2020, dan schept dat vertrouwen dat het college een hoge mate van controle heeft 

over de uitgaven en dan kan de raad blijven sturen op hoofdlijnen, zoals we dat de afgelopen jaren 

ook gewend waren te doen. 

Samenvattend: zoek meerjarige stabiliteit in het sociaal beleid, werkt toe naar goed onderhoud van 

het openbaar gebied, geef de raad toelichting op de wijzigingen in formatieomvang en overtuig de 

raad dat het verantwoord is om met ruime financiële mandateringen te blijven werken. 

Natuurlijk is het CDA zich er ook van bewust dat er een ambitieus coalitieakkoord ligt. Wij zullen ook 

zelf, samen met de coalitiepartners hier nog eens zorgvuldig naar kijken. Wees helder over behaalde 

en nog te behalen prestaties afgezet tegen ambities en afspraken. Past het niet, dan kunnen we 

daarover een gerichte discussie voeren. 

We verwachten een voorstel van het college met een sluitende begroting, maar wel inclusief een 

overzicht van de “knoppen waar we aan kunnen draaien”. 


