
     

 

 

 

Amendement voor de raadsvergadering van 3 november 2015 
 

Agendapunt : 9 

 

Onderwerp : Vaststellen begroting 2016 en meerjarenraming 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Constaterende dat: 

 

- De financiering van het accommodatiebeleid op dit moment volop onderwerp van 

discussie is; 

- Breed wordt gedeeld dat een gezond sport- en verenigingsleven van essentieel 

belang is voor de leefbaarheid in de kernen van Schagen; 

- Er door het college voor gekozen wordt om de bezuiniging op het 

accommodatiebeleid sluitend te maken door een extra stijging van de OZB van 9%; 

- Het college hiervoor de argumentatie aanvoert dat alle inwoners en ondernemers 

bijdragen aan een deel van de kosten voor de voorzieningen; 

- Het niet uitlegbaar is om een OZB verhoging voor te stellen van de omvang van 9% 

zonder dar alles in het werk gesteld is om een verhoging te voorkomen. 

 

Stelt voor: 

 

- Een korting door te voeren op alle posten in de begroting van de gemeente Schagen 

van 0,68% ter financiering van het tekort op de bezuiniging van het 

accommodatiebeleid. Dit ter voorkoming van een lastenverzwaring van de inwoners 

van Schagen. 

 

Toelichting: 

D66 is het met het college eens dat een goed accommodatiebeleid, waardoor er een 

gezond sport- en verenigingsleven kan bestaan,  van essentieel belang is voor de 

leefbaarheid in de kernen. Het college geeft aan dat dit van belang is voor alle inwoners en 

ondernemers. Daarom vindt het college het verantwoord om de OZB met extra 9% te 

verhogen. D66 is van mening dat dit algemene belang ook op een andere wijze vorm 

gegeven kan worden, namelijk door het doorvoeren van een korting op alle 

begrotingsposten.   

De begroting van de gemeente Schagen omvat € 114 miljoen. 

De tekorten die door de OZB verhoging opgelost moeten worden zijn: 

- Buitensport  € 217.000 2,52% OZB 

- Binnensport  € 162.000 1,9  % OZB 

- Zwembaden  € 366.000 4,3  % OZB 

Zetten we het totaal van de tekorten, te weten €745.000,  af tegen de totale begroting van 

de gemeente dan komt dit neer op een percentage van ongeveer 0,68%. Naar het oordeel 

van D66 moet het mogelijk zijn om een dergelijk percentage om te buigen in de begroting 

van de gehele gemeente in plaats van het verhogen van de lasten in Schagen met extra 9%. 
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Namens de fractie van D66 Schagen,  

 

 

J.F.Bas 

Fractievoorzitter D66 Schagen 


