
“Hoewel we een sluitende begroting presenteren staan de 
gemeentelijke financiën onder druk. Daarom gaat de lobby  
richting het Rijk voor structureel meer geld door. Veel activiteiten 

in sport, kunst en cultuur lagen stil of stonden helaas op een laag 
pitje afgelopen jaar, maar we gaan verder met de herinrichting van 

Groenoord en Nes Noord. Het Accommodatiebeleid 2021-2026 is vastgesteld  
en vormt de basis voor ontmoeting in de verenigingsgebouwen en dorpshuizen.  

Ook in deze tijd van corona moeten we elkaar stimuleren om actief te blijven en  
elkaar veilig te ontmoeten.” 

Joke Kruit

 De complete begroting vindt u op www.schagen.nl/begroting2021.  

Op dinsdag 3 november behandelt de gemeenteraad de begroting 

tijdens de Begrotingsraad. Deze vergadering begint om 19.30 uur. 

Vanwege de coronamaatregelen vindt deze vergadering waarschijnlijk 

online plaats. Tijdens het maken van deze pagina’s, was dat nog niet 

bekend.
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“We vinden het belangrijk dat alle inwoners, jong of oud, kunnen meedoen in de samen- 
leving. Of het nou gaat om werken, sporten, sociale contacten of zo lang mogelijk thuis  
te kunnen wonen. Als dit niet zelf lukt, bieden wij de ondersteuning die hen verder 
helpt. We kijken samen naar de vraag achter de hulpvraag en bieden zo maatwerk 

aan onze inwoners. Eigen verantwoordelijkheid blijft belangrijk en dat stimuleren  
wij. We hebben speciaal aandacht voor inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt  
en voor inwoners en ondernemers die door de coronacrisis geen werk meer hebben.”
Sigge van der Veek

“De coronacrisis heeft grote effecten voor bedrijven in onze  
gemeente. Ik ben trots op de ondernemers die ook in deze  
barre tijden oplossingen bedenken en klanten weten te vinden.  
De aanpakkersmentaliteit in onze regio komt nu erg goed van  

pas. Ook de gemeente past zich aan en werkt door. Voorop blijft 
staan dat onze rol in de economie door moet gaan. Onze projecten gaan  
we zelfs versnellen door nog meer mensen vrij te maken voor woningbouw.  

Ook komend jaar verwachten we weer minimaal 300 nieuwe woningen te  
starten. We hopen het bestemmingsplan voor het strand in Petten af te kunnen 

ronden en flinke stappen te maken op de Energy & Health Campus.”   
Jelle Beemsterboer

“Duurzaamheid is het 
grote thema van 
de aankomende 
jaren. In 2021 gaan 

we kijken hoe alle 
huizen uiteindelijk van het aard-
gas af kunnen gaan. Per gebied 
gaan we in overleg met bewoners 
van dorp, wijk of kern goed kijken 
welke mogelijkheden hierbij zijn en 
wat daarvoor het beste moment 
is. Op 1 januari 2021 krijgen wij  
van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier onge-
veer 155 km aan wegen erbij. 
Dit zorgt voor eenduidigheid in 
beheer en voor de inwoner is het 
duidelijker waar hij moet zijn en 
wat hij kan verwachten. Het op  
tijd en zorgvuldig onderhouden 
van onze wegen vinden we 
van groot belang. Komend jaar 
renoveren we de Schagerweg in 
Schagerbrug en de hoofdassen  
in Tuitjenhorn. Dit gebeurt in nau-
we samenwerking met bewoners, 
waardoor we onze gemeente  
gezamenlijk steeds mooier maken.” 
Hans Heddes

“In deze bijzondere tijd zien we  
een veerkrachtige samenleving 
en inwoners die oog hebben 
voor elkaar. Hier zijn wij trots op. 
Wij vinden het belangrijk dat
inwoners, ondernemers, verenigingen,  
culturele instellingen en ketenpartners  
deze periode zo goed mogelijk doorkomen. 
En dat wij doen wat binnen onze mogelijk-
heden ligt om dat voor elkaar te krijgen. 
In 2021 blijven we onze dienstverlening 
verbeteren. Onze ambitie is dat iedere 
klant zich welkom, respectvol en gelijk- 
waardig behandeld voelt.” 
Marjan van Kampen

De begroting van de gemeente Schagen voor 2021
Hoeveel geld ontvangen we in 2021? En waar gaan we dit geld aan uitgeven in 2021?

Inkomsten
We ontvangen in 2021 het grootste  

deel van ons geld van het Rijk.  
We mogen zelf bepalen waar we dat aan 
uitgeven. Daarnaast ontvangen we geld 

uit belastingen en heffingen:  
de afvalstoffenheffing stijgt met € 26,-  

de ozb stijgt zoals gebruikelijk niet meer  
dan de inflatie (1,6%) en de rioolheffing 

stijgt volgende jaar met € 10,-.

TOTAAL: 133,6

Onttrekkingen  
aan reserves 

13,1

Overige 
belastingen  

en heffingen   

7,0 

Huren en
pachten 

1,2

Ozb 

10,6
Rioolheffing

4,4
Overige  
inkomsten   

9,9

Inkomsten vanuit het Rijk  80,6

Afvalstoffen-
heffing

6,8

Uitgaven
Het grootste deel besteden  

we aan het domein 
samenleving en gezondheid. 

Onze begroting is in 2021 
sluitend.

TOTAAL: 133,6

Domein inwoner & bestuur 42,90
Overige organisatie en bestuurskosten 7,8  
Salarissen 30,0 
Informatisering  3,4 
Rente 1,7

Domein ruimte  
& economie 5,9
Toeristen komen naar onze gemeente 
en voelen zich hier welkom  0,4  
Toerisme en cultuurhistorie  

Inwoners kunnen wonen in  
de kern waar zij willen 4,6
Grondexploitaties 

Bedrijven kunnen groeien 0,2   
Economische ontwikkeling, 

Ondernemersloket 

Algemeen 0,7   
Bouwzaken, omgevingsplannen  

Domein leefomgeving  
& duurzaamheid 31,1
Verduurzaming van de  
leefomgeving  6,0
Afval, klimaat 

Duurzame instandhouding van  
de leefomgeving  25,1 
Beheer groen, openbare verlichting, wegen

Domein samenleving & gezondheid 53,7
Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs,  
jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving  30,0
Bijstand, jeugdzorg, onderwijs

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van  
(vrijwillige) zorg, gezond leven  11,9 
wmo, gezondheidszorg

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale  
en culturele leefomgeving en beleving vorm  11,8 
zwembaden, sport, kunst en cultuur)

Alle bedragen  
× € 1.000.000


