
Schagen 

Het gaat goed met de economie, maar merken onze inwoners hier iets van? 

Nee, de ene na de andere lasten verhoging is gemeengoed geworden in onze  gemeente . 

De VVD kijkt niet graag terug, maar in 2017, vlak voor de verkiezingen weten we nog , het overschot 

in het Sociale domein? De coalitie en andere partijen wisten destijds niet hoe gauw men dit geld  

moest uitgeven. Politiek bedrijven was belangrijker dan zorg dragen voor onze inwoners. Nu klaagt 

het college dat we een tekort hebben op het sociale domein dat had de VVD al voorzien in 2017. Een 

heldere  zakelijke visie is noodzakelijk. Helaas zien ander partijen dit anders. 

Deze coalitie wil zo veel mogelijk gelukkige mensen  wel over de ruggen van onze inwoners. Daarom 

moeten we ook korten in plaats van  geld uit geven aan prestige projecten . 

Inmiddels heeft het rijk meer geld beschikbaar gemaakt voor de jeugdzorg, €420 miljoen in 2019 en 

voor 2020 en 2021 €300 miljoen. Niet genoeg voor de enorme tekorten in de zorg nu pas  wil dit 

college gaan uitzoeken waar eigenlijk haar wettelijke taken beginnen en ophouden lovend maar wel 

veel te laat 

De opdracht om de zorg aan onze kwetsbare jongeren te verbeteren, is breder dan met geld alleen is 

op te lossen. Meer geld alleen leidt niet tot betere hulp. De VVD pleit voor verbetering in de regie, 

sturing en samenwerking in onze gemeente, conform het onderzoek van de VNG. 

De VVD heeft samen met 16 VVD fracties in Noord-Holland  hierover schriftelijke vragen gesteld . 

De behoefte aan sociale woningbouw blijft enorm. Woningcorporaties kunnen door de gestegen 

bouwprijzen amper aan de vraag voldoen om goedkoop te bouwen. Grond exploitaties  van 

projecten worden telkens naar beneden bijgesteld. Visie ontbreekt in deze totaal.  

De VVD vraagt zich af wanneer we nu eindelijke de hoogte ingaan en afstappen van dure sociale 

laagbouw? En Huizen bouwen buiten de rode contouren. Legio kansen maar worden ze wel benut 

door dit college? Kleinschalige plannetjes volop maar waar blijven de grote plannen met honderden 

woningen in tegelijk zoals in onze buurgemeente ten zuiden en oosten van ons. Warmenhuizen 

Noord-Oost is zomaar in de vergeetlade beland. Een project uit de eerdere gemeente Harenkarspel 

van 675 woningen. Muggenburg-Zuid. Het is angstig stil terwijl de vraag zeer hoog is. Wil deze 

wethouder de hoge prijzen voor koopwoningen soms in stand houden voor grote ontwikkelaars? De 

prognose 300 tot 400 woningen per jaar gaan we zo nooit halen gezien de aantal gebouwde huizen 

vanaf 2013 tot heden. Gemiddelde nog geen 200 namelijk. De VVD wil versnellen en onze wethouder 

Bouwen ziet kansen nu er een nieuw Provinciaal bestuur zit maar heeft hij daar nog wel mensen op 

de juiste plaats zitten? Fragiele hoop! Het CDA staat buiten spel in de provincie 

Het openbaar gebied is en blijft een zorgenkindje. Gaan we er nu eindelijk wat aan doen met het 

project Basis op Orde. Wat de VVD betreft gaat er versneld en meer geld naartoe om in 2025 al de 

doelen te behalen. Er zijn nog zat structureel geworden cadeautjes te vinden in de begroting waar de 

burger niets aan heeft. Prioriteiten stellen is het advies namens de VVD. Ouderen en ook jongeren 

worden gelukkiger van een op orde zijnde fietspaden en wegen. 

 

 

 

 



 

Regionale Energie Strategie 

Nu al zien we dat kostbare agrarische gronden gebruikt gaan worden voor zonneparken. De VVD is 

als enige tegen dit beleidsplan voor zonneparken opgetreden . De raad is bewust buitspel gezet en 

kan alleen bedenkingen uiten tegen plaatsen van deze parken op agrarische grond. 

De VVD is gematigd positief over de stappen van de regionale energie strategie . Zeker gezien dat de 

RES de bouwsteen is voor de omgevingsvisie en plan waar ondertussen het stappenplan al gereed 

van is. Zien echter ook dat onze gemeente achterop raakt niet de juiste medewerkers kan aantrekken 

en niet dreigt mee te komen in deze veranderingen. Wij maken ons oprecht zorgen . 

 

Namens de fractie van de VVD, 

 

Dhr. J. van de Beek 


