
 

 

Algemene beschouwingen 2021 CDA 

 

Vertrouwen 

Goed leven in Schagen, dat is wat we graag willen. Om samen te leven zijn regels nodig, 

maar vertrouwen in elkaar is veel belangrijker. We hopen dat inwoners kunnen leven in 

Schagen zoals ze graag willen, dat ondernemers kunnen investeren in Schagen zoals ze 

graag willen. De gemeente heeft een rol om hen daarbij te ondersteunen. De regels zijn 

ondergeschikt aan het uiteindelijke doel, zoals de waarde van dat goede leven of het 

geluk van onze inwoners; ondergeschikt aan het maatschappelijke effect dat we willen 

bereiken. Regels kunnen houvast bieden in situaties die om eigen keuzes van 

medewerkers vragen en om (de schijn van) willekeur te voorkomen. Maar zolang men 

het uiteindelijke doel in het oog houdt, het is ook belangrijk om ook voorbij de regels te 

durven denken. 

 

In het begin van de fusiegemeente hebben we binnen de politiek stilgestaan bij de vraag 

of we een afrekencultuur willen of een vertrouwenscultuur. Uiteraard is er een politiek 

correct antwoord: de vertrouwenscultuur. Naar het beeld van het CDA is die 

vertrouwenscultuur ook echt ontstaan in de afgelopen jaren. Zo is de gemakkelijke wijze 

waarop raadsleden direct met ambtenaren kunnen praten, een groot goed. Beleidsmatig 

heeft het ook grote voordelen. De medewerkers in de gemeentelijke organisatie hoeven 

minder tijd te besteden aan het beschermen van wethouders tegen politieke risico’s. 

Waardevolle tijd, die hierdoor gegeven kan worden aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe 

wensen van inwoners en bedrijven.  

 

De politieke risico’s worden in de gemeenteraad gewogen. Een kritische gemeenteraad, 

dat blijkt ook uit af en toe scherpe moties, maar wel een constructieve gemeenteraad 

zonder afrekencultuur. Laten we dat vasthouden. Als in de raad, tussen raad en college, 

en ondersteund door de gemeentelijke organisatie, we kunnen blijven werken op basis 

van vertrouwen, geeft dat de noodzakelijke ruimte om in geest van regels te handelen. 

In een afrekencultuur kan men bescherming zoeken in de letter van de wet, maar dat 

drijft ons vaak af van het achterliggende doel. Het CDA pleit ervoor om regels flexibel te 

passen, voor zover dat dienstbaar is aan het bereiken van de uiteindelijke doelen. 

 

Het mag duidelijk zijn dat het CDA in Schagen voorstander is om slim te manoeuvreren 

in het woud der regels, teneinde inwoners te kunnen helpen en bijstaan. Er moet ruimte 

zijn voor ambitie en innovatie, en dan kun je ook wel eens de plank misslaan. Dat vraagt 

misschien durf in de uitvoering van het beleid. Die durf moeten we hebben. Wij 

vertrouwen erop dat deze gemeenteraad dit college niet gaat afstraffen bij de eerste de 

beste misrekening. We hopen dat ook de organisatie baat heeft bij deze opstelling. 

 

 

Financiën 

De begroting is sluitend terwijl de totale financiële reserves op peil blijven. Dat is goed 

om te zien, al weten we dat een sluitende begroting natuurlijk een eis is van de provincie 

als toezichthouder. Op lange termijn zijn er wat meer zorgen dan op korte termijn. Langs 

twee sporen willen we deze begroting beoordelen: het uitgavenpatroon en de 

bestendigheid van de gemeentefinanciën. 

 

De gemeente is geen organisatie die zo min mogelijk geld moet uitgeven, het is geen 

organisatie die zo veel mogelijk winst moet maken. Het is een organisatie die geld 

efficiënt moet uitgeven om de bestuurlijke doelen te halen. Sommige zijn wettelijk 

verplicht, andere zijn politieke wensen. 

 

Door de bijzondere omstandigheden in 2020 is het logisch dat de uitvoering langzamer 

gaat dan de oorspronkelijke planning. Een langzamere uitvoering betekent minder werk. 



Minder werk betekent minder geld uitgeven. Maar we hadden meer plannen willen uit-

voeren, dus hadden we meer geld moeten uitgeven. Als we meer geld zouden uitgeven, 

zou de begroting niet meer sluitend zijn. Deze begroting stelt ons dus niet in staat om al 

onze plannen uit te voeren, en dus ook niet om na de crisis een inhaalslag te maken. 

 

We zouden van het college verwachten dat ze ons duidelijk informeren over het niet 

halen van doelen. Zodra duidelijk wordt dat de plannen uit het coalitieprogramma niet 

gehaald gaan worden, verwachten we het college de raad hierover informeert. Omdat dit 

onvoldoende gebeurt, maken we ons zorgen of het college de doelen uit het 

coalitieprogramma wel scherp in beeld heeft. Vaak genoeg is naar voren gebracht dat de 

voortgang van het uitvoeren van het coalitieprogramma om een voortgangsrapportage 

vraagt. Nu breekt het ons op, dat het college hier geen gehoor aan heeft gegeven. 

 

Toch is ook de vraag of geld het probleem is of daadkracht. Zo is ons beeld dat het 

politieke doel van goede speeltuinen in alle dorpen en wijken, vastloopt op daadkracht en 

niet op geld. Kan het college bevestigen dat er inderdaad volgende geld beschikbaar is 

voor het speeltuinenbeleid; het speeltuinbeleid dat moet zorgen voor “een speeltuintje op 

loopafstand van elk kind” en “in de dorpen en wijken grotere speelvoorzieningen met 

uitdagende toestellen voor grotere kinderen en jongeren”? 

 

Het CDA vindt het uitgavenpatroon te hoog in relatie tot de resultaten die behaald 

worden. De basis van de beleidsuitvoering, wettelijke taken en kernprocessen, gaat 

goed. Denk ook maar aan de ontwikkeling van het oordeel van de accountant in de loop 

der jaren. De politieke ambities, de doelen uit het coalitieakkoord, dáár maakt het CDA 

zich zorgen om. Waar we aan begonnen zijn, gaan we dat ook afmaken?  

 

Het CDA heeft de afgelopen jaren voortdurend aandacht gevraagd voor de 

weerstandsratio’s. Die zijn belangrijk om te voorkomen dat je in tijden van crisis, 

draconisch moet bezuinigen. Op dit moment verloopt de crisis financieel rustig, omdat 

het Rijk coöperatief te hulp springt, maar de financiële onzekerheden voor de komende 

jaren blijven groot. Wij worden nu op twee punten verrast door het college. Ten eerste 

blijkt dat er geen beleid is om de ratio van het incidentele weerstandsvermogen op 1,5 te 

houden. Het specifieke cijfer is gevoelig voor politieke wensen, maar we verwachten op 

z’n minst dat wat-voor-cijfer-dan-ook beleidsmatig verankerd zou zijn.  

 

Ten tweede is de ratio opzienbarend verbeterd, omdat de garantstellingen geen jaarlijks 

risico van 10%, maar een risico van 1% meekrijgen. We begrijpen dat er een extra trede 

van kleiner dan 10% risico voor garantstellingen wordt opgenomen. Maar waarom komt 

dit nu pas boven water en waar is deze 1% op gebaseerd? Het verschil tussen 1% of 

10% is in risicotermen wel erg groot. Juist de enorme verbetering van het 

weerstandsvermogen, met uitleg maar zonder onderbouwing, baart ons paradoxaal 

genoeg zorgen. Hoeveel vertrouwen kunnen wij hebben dat de gemeentefinanciën 

bestand zijn tegen onverwachte gebeurtenissen, als hier in een beleidsarme omgeving 

ad-hoc keuzes gemaakt worden? 

 

Ter aanvulling is risicobeheersing niet alleen een kwestie van beleid en normen. 

Risicobeheersing is ook aandacht voor zachte controlemechanismen, cultuur, gedrag, 

verbinding, dus leiderschap, het goede voorbeeld geven. 

 

Ook bij de afvalstoffenheffing heeft het CDA het beeld dat er een ad-hoc keuze gemaakt 

is, een willekeurige keuze om de lastendruk tussen inwoners te veranderen. We hebben 

waardering dat het college heel transparant twee mogelijkheden voor tariefstelling heeft 

uitgewerkt en aan de raad heeft gepresenteerd. Wij zijn het echter niet eens met de 

uiteindelijke keuze van het college. Het college stelt voor om de stijging van de kosten 

van afvalverwerking vooral door meerpersoonshuishoudens te laten betalen. Het CDA wil 

dat iedereen naar evenredigheid een extra bijdrage levert om de kostenstijging bij de 

HVC te kunnen betalen. 



Vragen 

Naast de genoemde aspecten, hebben we een aantal vragen aan de portefeuillehouders, 

waar we reactie op wensen: 

- Door de coronacrisis staat de handhaving onder druk. Het is aan ons allen om aan 

inwoners en bedrijven uit te leggen dat de gemeente niet op iedere 

onverkwikkelijke gebeurtenis kan reageren. En nu staan de donkere dagen voor 

de deur, met jongeren op straat en vuurwerk. Hoe kiest de portefeuillehouder hier 

het ambitieniveau ten tijde van crisis? Hoe kiezen we hoeveel extra handhavers 

we willen inzetten? Hoe flexibel kan de gemeente de handhavingscapaciteit 

aanpassen? 

- Het ziekteverzuim onder de medewerkers is gedaald. Daar zijn we blij mee, het 

werd al gehoopt bij de gewijzigde inzet van de arbodienst. Wel vragen we ons af 

of het ziekteverzuim, paradoxaal, juist door de coronacrisis gedaald is. Overal in 

het land waren positieve geluiden over de rust van het thuiswerken; al beginnen 

de nadelen van thuiswerken langzamerhand ook steeds duidelijker te worden. Zou 

het college er alert op willen zijn of er na de coronacrisis, voldoende rust is op het 

gemeentehuis om prettig te kunnen werken? Gezien de ontwikkeling van het 

aantal fte’s in de afgelopen jaren, maken we ons daar zorgen om. 

- Woningbouw staat hoog op de ladder van politieke aandacht. De provincie, met 

een VVD-gedeputeerde als portefeuillehouder, heeft beleid dat woningbouw in de 

gemeente Schagen erg tegenwerkt. Ondanks de Omgevingswet die uitgaat van 

vertrouwen volgens het “ja, tenzij”-principe, werkt de provincie toch tegendraads 

aan de intentie van de Rijksoverheid, vanuit risicomijdend gedrag met een “nee, 

mits”-houding. Hoe ziet de wethouder de kansen in voor Buitenvaert en 

Muggenburg-Zuid in het nieuwe provinciale beleid? Huisvesting moet gevonden 

worden voor verschillende doelgroepen, waaronder: een corporatiehotel voor 

urgente situaties, goede huisvesting voor de arbeidsmigranten en 

seizoensarbeiders die we zo hard nodig hebben, woningen voor jonge gezinnen in 

de dorpen, kleine flexibele woonvormen, kangoeroewoningen. Ook 

woonzorgvormen vragen aandacht, woonvormen die het gat vullen tussen 

zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Heeft de wethouder er vertrouwen in dat 

nieuwe huisvesting beschikbaar komt voor alle doelgroepen, of zijn er 

doelgroepen die buiten de boot dreigen te vallen, waar geen extra huisvesting 

voor beschikbaar dreigt te komen? 

- Als je je hele leven hard hebt gewerkt, belasting hebt betaald en gespaard voor 

na je pensioen, heb je recht op een rustige oude dag. Tegelijk leveren veel 

senioren en ouderen nog steeds een grote bijdrage aan de samenleving, met hun 

kennis en ervaring, als mantelzorger of vrijwilliger in de buurt, in de 

geloofsgemeenschap, in de sport of in de zorg en aandacht die ze geven aan hun 

kleinkinderen. Daarom wil het CDA blijvend aandacht en waardering, voor alles 

wat onze ouderen hebben gedaan en nog doen voor de jongere generaties. Kan 

het college aangeven welke aandacht er aan mantelzorgers en vrijwilligers 

gegeven wordt ten tijde van de coronacrisis, hoe kunnen ze zich fit houden, is er 

een hulplijn voor hen, bij de gemeente of bij het Rode Kruis bijvoorbeeld?  

- In het openbaar gebied zijn er doelen in het coalitieakkoord die toch snel 

uitgevoerd zouden moeten kunnen worden, denk aan schoolzones en speeltuinen. 

Bij schoolzones snappen we de prioritering van uitrol, maar niet de snelheid van 

uitrol. Dat is niet alleen belangrijk voor het openbaar gebied, maar ook voor de 

bredere politieke ambitie van een kindvriendelijke gemeente. Heeft de wethouder 

van de raad voldoende middelen gekregen om deze doelen uit te voeren? 

- De begroting lijkt in de basis solide te zijn. Toch zijn er punten te benoemen waar 

het wellicht ietsje scherper opgesteld had kunnen worden: ofwel minder geld 

uitgeven ofwel meer doelen die we halen. Wil de wethouder toezeggen om bij de 

volgende bestuursrapportage een geactualiseerde voortgangsrapportage van de 

doelen uit het coalitieakkoord mee te nemen? Als het college de rapportage 

actualiseert, pas dan kan de raad goed discussiëren of actualisatie van het 

akkoord ook nodig is. 



Tips en trucs 

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Momenteel zijn er 

ongeveer 3,5 miljoen mensen 65 jaar of ouder. In 2040 zal dat aantal gestegen zijn tot 

4,5 miljoen, dat is dan een kwart van de bevolking. Een aanzienlijke groep met eigen 

kansen en eigen problematiek zoals toenemende fysieke of mentale beperkingen en kans 

op sociaal isolement. Als CDA willen wij natuurlijk dat deze groep kwaliteit van leven 

behoudt. Cultuuractiviteiten kunnen hierbij een belangrijke rol bij spelen, maar vraagt 

wel om gericht beleid. Cultuur geeft plezier en brengt mensen bij elkaar. Dat geldt ook 

voor de bibliotheek die helpt om mensen zelfredzamer te worden. Steeds meer 

overheidsinstanties digitaliseren. Een goede zaak, maar niet voor iedereen. Een plek om 

de hoek, waar je even binnenloopt, blijft voor een aantal mensen toch het fijnst. Daarom 

zijn wij blij over het resultaat van de huiskamers tot nu toe, waar wij als CDA hard voor 

hebben gestreden. 

  

We hebben ook nog enkele tips voor het college. Zo is het belangrijk om in de 

communicatie met inwoners begrijpelijke taal te gebruiken. We hebben duidelijk 

verbetering gezien in de laatste jaren, maar af en toe duiken er nog steeds formalistische 

berichtjes op. Zet meer middelen in dan alleen internet, vermeld bijvoorbeeld standaard 

een telefoonnummer en bezoekadres voor nadere informatie of hulp bij aanvragen. 

Onderzoek regelmatig hoe inwoners de toegepaste informatiemiddelen ervaren en pas de 

communicatie daarop aan. Digitalisering sluit een grote groep mensen uit, niet alleen 

ouderen, en het maakt meer mensen afhankelijk van anderen. 

 

Samenvattend kan het CDA instemmen met deze begroting. Hij wekt vertrouwen dat de 

gemeentefinanciën op orde zijn. Wel hebben we zorgen over de snelheid waarmee de 

bestuurlijke doelen uit het coalitieakkoord gehaald gaan worden. We roepen het college 

op een grotere inspanning te doen om zo veel mogelijk doelen gehaald te hebben 

vóórdat een volgende coalitie het stokje overneemt. 

 

De begroting die voor ons ligt is helder en duidelijk verwoord. Wij bedanken hiervoor 

graag de ambtenaren en het bestuur die zich hiermee hebben bezig gehouden. Samen 

kunnen we dan de ingewikkelde omstandigheden waarin wij momenteel zitten aan. 
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