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Het CDA werkt, voor jong en oud 
 
POLITIEKE BESCHOUWING 
 
Het college is succesvol 
De politiek in Schagen is momenteel zeer slagvaardig. Bij de begroting van vorig jaar bleek al dat het merendeel 
van de 143 coalitiedoelen bereikt was en op ruim 90% van de doelen was het college druk aan de slag. Ook in 
2016 zijn verdere stappen gemaakt in het realiseren van de coalitiedoelen. Het CDA bedankt zijn 
coalitiepartners voor het mogelijk maken van dit succes. De verdere voortgang in 2016 toont zich onder andere 
in de komst van de supermarkt in Waarland, het openhouden van zwembad de Wiel in Schagen, het 
openhouden van alle buitenbaden, het nieuwe biobliotheekbeleid, het plein in Petten en de betere 
afvalscheiding. 

 
De politiek doet ertoe 
In de raad zijn we het zeker niet altijd met elkaar eens. Of het nu gaat over de komst van nieuwe onderzoekers 
voor Pallas: het CDA hoopt dat Pallas werk gaat bieden voor deze mensen in de toekomst. Of het nu gaat over 
het vervangen van vervallen boerenschuren door woningen: het CDA vindt het goed dat we de ruimtelijke 
kwaliteit kunnen versterken door ongebruikte boerenschuren te laten slopen. Of het nu gaat over het 
bevorderen van toerisme: het CDA vindt het belangrijk dat de overheid samenwerkt met bedrijven, om de 
regio promoten. Of het nu gaat over de wijze, het detailniveau, waarop de begroting wordt vastgesteld: het 
CDA ziet liever een sterkere rol van de raad in de planning- en controlecyclus dan dat we de wethouders 
onnodig strakke kaders bij de begroting meegeven. 

 
De raad mag vlotter 
Het is goed dat er meningsverschillen zijn en blijven. Of we in de raad nu voor of tegen een voorstel van het 
college zijn, als raad hebben we behoefte aan voldoende informatie, die op tijd komt, om de discussie goed te 
kunnen voeren. De Rekenkamercommissie heeft begin van het jaar tips meegegeven aan de gemeenteraad, 
hoe wij meer in controle kunnen zijn op het gemeentelijk beleid. Ideeën zijn er wel, maar de uitwerking 
verloopt langzaam. Daarmee lijken de wethouders slagvaardiger te zijn dan de raad. De CDA-fractie wil samen 
met de andere fracties in 2017, steviger inzetten op het implementeren van de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie aan de raad. Mits gesteund door de andere partijen, zal de CDA-fractie hier voortouw in 
nemen. 

 
Toekomstbestendig 
De afgelopen jaren zijn veel beleidswijzigingen doorgevoerd. Veel wijzigingen waren nodig, omdat de drie 
gemeentes Harenkarspel, Zijpe en Schagen zijn gefuseerd. Maar ook is veel beleid veranderd, om de lusten en 
lasten eerlijker tussen de generaties te verdelen: 

1. De toekomst betaalt niet meer voor onze voorzieningen. Deze raad en dit college hebben ervoor 
gezorgd dat onze generatie de eigen kosten draagt. Dit is eerlijker naar onze kinderen en 
kleinkinderen en ook fair naar onszelf, jong en oud. 

2. Om onze eigen kosten te kunnen dragen, zijn veel beleidswijzigingen doorgevoerd. De effecten 
moeten goed bijgehouden en geëvalueerd worden. Komend jaar is voor het CDA het jaar van de 
evaluaties, zodat we de nieuwe raad niet alleen een gezonde begroting meegeven, maar dat we ook 
de plussen en minnen van onze beleidswijzigingen aan de nieuwe raad kunnen tonen. 

3. We moeten blijven inspelen op de uitdagingen van de toekomst. Een stevigere inzet op duurzaamheid, 
ruimtelijke kwaliteit en meer aandacht voor de mensen die in toekomst in Schagen willen gaan 
wonen, werken en recreëren. 

 
2017 is het jaar van de evaluaties 
We hebben nu wat je - vanuit het perspectief van de raad - een beleidsarme begroting zou kunnen noemen: 
veel uitvoering, weinig nieuw beleid. Nu veel geplande beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, is het tijd voor de 
evaluaties. Die zijn van wezenlijk belang, om de nieuwe raad van goede informatie te voorzien. Hierdoor 
kunnen onze raadsopvolgers voor hun keuzes ook putten uit de informatie die wij voor hen alvast verzameld 
hebben. Wij hebben een plicht, als oude raad, om de nieuwe raad hierin te faciliteren. 



ECONOMISCHE DOMEIN 
 
Extra aandacht voor de groene toekomst 
Weinig nieuw beleid betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Aandacht voor duurzaamheid kan 
geïntensiveerd worden. De kapitaalsinvestering in energiezuinige verlichting is een goed voorbeeld, niet alleen 
bij de straatverlichting, maar ook in het verbouwde gemeentehuis aan de Laan. De zonnepanelen die op 
gebouwen worden geplaatst, is zonder meer een goede en duurzame maatregel. Maar er kan meer: hoe 
beoordeelt het college de duurzaamheidsinvesteringen (zoals energiebesparing en duurzame energie) in de 
gehele vastgoedportefeuille? Wordt hier al een objectieve maatlat voor gebruikt of zal dat onderdeel worden 
van de Energievisie? Ook het onderzoek naar de aanplant van 500.000 bomen verwelkomt het CDA. Het getuigt 
van toekomstvisie, denk ook maar aan de landelijke boomplantplannen van Staatsbosbeheer. Vergeleken met 
het huidige gemeentelijke bomenbestand van 31.000 bomen, is dat een forse uitbreiding. 
 

Extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 
Nieuwe plannen moeten goed ingepast worden in de ruimtelijke omgeving. Bomen kunnen voor extra 
ruimtelijke kwaliteit zorgen, maar ook de bouwplannen zelf kunnen hierin voorzien. Rondom Callantsoog en 
Groote Keten zijn in het verleden keuzes gemaakt, waardoor het voor de huidige raad moeilijk is om de 
ruimtelijke kwaliteit nog een extra impuls te geven. Het vakantiepark Callassande is hier een voorbeeld van. 
Maar ook op andere plaatsen, denk aan het oude schoolgebouw in de Kerkbuurt, hebben we te maken met de 
kaders die onze raadsvoorgangers hebben bepaald. De CDA-fractie roept het college op, om extra aandacht te 
besteden aan de ruimtelijke kwaliteit, zodra een initiatiefnemer van de oorspronkelijke afspraken wenst af te 
wijken. Deze oproep is niet gebonden aan een specifiek project, maar het is een algemene oproep. 

 
Ondernemersfonds, van een 8- naar een 8 
De score op de indicator “Dienstverlening met menselijke maat” moet van 7,8 naar minimaal 8,0 stijgen. 
Verwacht het college dat dit vanzelf gebeurt, of wordt hier nog actie op gezet? 

 
Impuls voor centrumstraten 
In de hele gemeente staan vele projecten te wachten om uitgevoerd te worden. Sommige projecten zijn al heel 
concreet, andere projecten nog wat algemener. Vooral de centrumwegen mogen van het CDA versneld onder 
handen genomen worden. Zulke centrumwegen zijn de Schagerweg in Schagerbrug, de Dorpsstraat in 
Dirkshorn, de Dorpsstraat in Tuitjenhorn, de Dorpsstraat in Warmenhuizen en de Gedempte Gracht in Schagen. 
Het CDA daagt het college uit om deze straten versneld op te pakken, mits het budget het toelaat. Waar 
ambtelijke capaciteit een probleem is, vindt het CDA het acceptabel om tijdelijk goed gekwalificeerde externe 
projectleiders in te huren. 

 
  



SOCIAAL DOMEIN 
 
Eerlijkheid tussen generaties: aandacht voor jong én oud 
Het CDA spant zich in voor kinderen en jonge gezinnen. Denk aan de subsidiëring van sportclubs met 
jeugdleden, denk aan de speeltuinen die door de gezinnen in de buurt ontworpen kunnen worden. Ook via 
JOGG en extra bewegingsonderwijs valt de aandacht van dit college voor jeugd en jongeren op. Deze extra 
aandacht was nodig, vindt het CDA. Deze aandacht voor jonge gezinnen en kinderen zal het CDA blijven 
houden. Maar ook oudere mensen kunnen specifieke aandacht vanuit de politiek gebruiken, om te werken aan 
een gelukkige oude dag voor iedereen. Of het nu gaat om een mooi levenseinde in het Hospice of om een 
kwaliteitsimplus voor ondersteuning in de verzorgingstehuizen of om makkelijkere deelname aan een 
dagvoorziening. Als we verbeteringen in de latere fases van het leven weten aan te brengen, vermindert dat de 
zorgen om de persoonlijke toekomst van mensen en verbetert het daardoor ook het geluk of welzijn van de 
vele ouderen die nu nog geen gebruik hoeven te maken van deze voorzieningen. En laten we ook niet de 
ouderen vergeten die voor ouderen zorgen. De kinderen van hulpbehoevende ouderen zijn steeds vaker ook de 
leeftijd van 60 gepasseerd. De CDA zal voortdurende aandacht blijven besteden aan goed mantelzorgbeleid 
met passende waardering. We staan daarom te popelen om de effecten van het nieuwe mantelzorgbeleid te 
kunnen bespreken. De komst van een respijthuis, zodat mantelzorgers ook even zelf op adem kunnen komen, 
vindt het CDA hoognodig. 
 
In zijn algemeenheid vindt het CDA dat voor toekomstig beleid meer met vitale senioren in gesprek gegaan 
moet worden, over hoe zij de toekomst van onze gemeente willen inrichten en wie welke rol daarin kan 
krijgen. 

 
Dagbesteding 
Gedurende de afgelopen twee jaren hebben we al veel geleerd van de implementatie van het Sociaal domein 
en alles wat daarmee samenhangt. Het is goed te zien dat met de kennis die daarover is opgedaan en de 
financiële ruimte die we vanuit het rijk hebben gekregen, terecht ingezet blijft worden op het langer zelfstandig 
blijven wonen van ouderen. De eigen bijdrage voor het gebruik van dagbesteding en begeleiding wordt 
verlaagd, dat steunt het CDA. Hierdoor krijgen deze zelfstandige ouderen het financieel iets ruimer en kan het 
gebruik van dagbesteding ook toenemen.  

 
Mantelzorgers 
Voor het langer zelfstandig wonen wordt een klemmend beroep gedaan op veel mantelzorgers en vrijwilligers. 
Het CDA vindt het een goede zaak dat het eerder vastgestelde mantelzorgbeleid het komend jaar 
geëffectueerd wordt. Het grootste zorgpunt dat we hierover blijven houden is in hoeverre het beleid en 
eventuele mogelijkheden bekend wordt bij de bedoelde doelgroep die zich van nature vaak erg bescheiden 
opstelt.  

 
Evaluatie Sociaal Domein 
De kosten rondom het COWWI staan weliswaar keurig opgebracht, echter met de wetenschap van vandaag 
rondom dit onderwerp, is het voor het CDA nog onduidelijk welk effect dit op de toekomstige jaarcijfers heeft. 
Het CDA verwacht in 2017 de eerder toegezegde evaluatie rondom het Sociaal domein en hoopt dat de 
ontwikkelingen rondom het COWWI hierin meegenomen kunnen worden. 

  
Jeugdbeleid 
Het CDA vindt het een goed zaak dat er veel aandacht wordt besteed aan het gezond opgroeien van onze jeugd 
en dat er een initiatief wordt ontwikkeld om vakleerkrachten in het basisonderwijs bij te plaatsen. Hierbij gaat 
het om extra inzet bovenop de waardevolle gymlessen die de overige leerkrachten (met bevoegdheid) al 
geven. Ook wordt in de begroting terechte aandacht besteed aan de faciliteiten die beschikbaar zijn voor 
jongeren, waarbij de ouders niet over voldoende middelen beschikken, om zich te ontwikkelen op het gebied 
van sport, cultuur en kunst.  
 
We vinden het een goede zaak dat de toegang voor jeugdhulp laagdrempelig en herkenbaar is, waarbij de 
samenwerking vanuit de bevoegde instanties met het wijkteam goed is. De doorontwikkeling van integrale 
ambulante specialistische jeugdhulp op basis van de behoefte uit de wijkteams juichen we in deze toe. Ook kan 



de gemeente vanuit preventief oogpunt de financiële bewustwording stimuleren bij de jeugd, daar hebben wij 
in de toekomst baat bij. 
 

Bibliotheek is vernieuwend bezig 
Het beleidsplan Kopgroep Bibliotheken is vernieuwend, waarbij de vernieuwing ook is ingegeven door de 
bezuinigingen. Het ziet er voor nu goed uit, zeker ook nu er een extra impuls komt voor de mensen die gaan 
integreren, zoals vergunninghouders. Omdat er veel gebruik gemaakt wordt van de bibliotheek en lezen 
belangrijk is voor allen, willen we dit toch noemen. 

 
Evaluaties Subsidiebeleid en Accommodatiebeleid 
Het CDA kijkt uit naar de toegezegde evaluatie van het subsidie- en accommodatiebeleid dat we als raad in 
2015 hebben vastgesteld. Het CDA merkt op dat de sportadviesraad (SARS) en de kunst- en cultuuradviesraad 
(KCARS) een belangrijke rol hebben gekregen en die ook kunnen uitoefenen. Zij voelen zich, zo heeft het CDA 
vernomen, serieus genomen door de gemeente.  

 
Toekomstbestendigheid van de werkvoorziening 
Als CDA zijn we benieuwd naar de uitwerking van het toekomstbestendig maken van de uitvoering van de 
WSW en participatiewet en de rol van het werkbedrijf Noorderkwartier hierin. We realiseren ons daarbij dat de 
focus gericht moet blijven op het vinden van werk voor betrokkenen vanaf het moment dat men een aanvraag 
voor een uitkering indient, ook al nemen de middelen af. 

 
 
  



DOMEIN BURGER EN BESTUUR 
 
Veiligheid en geluk gaat hand in hand 
Wij zijn benieuwd naar de uitwerking van het plan om het veiligheidsbewustzijn bij burgers, zowel op sociaal 
als fysiek vlak, te vergroten, waaarbij we de keuze die het college neemt om dit op een pragmatische manier te 
doen, toejuichen. Mensen die zich veiliger voelen, voelen zich gelukkiger. 

 
Maak van geluk geen containerbegrip 
De extra inzet op geluk wordt door het CDA van harte gesteund. Bij het lezen van de begroting bekruipt het 
CDA de gedachte dat voor de term geluk nog geen beleidsmatig strakke definitie gehanteerd wordt. Soms 
meent het CDA dat het een synoniem kan zijn voor welzijn, op andere moment kan het door veiligheid 
vervangen worden en soms wordt spreektaal gebezigd. Wees bij gebruik van nieuwe termen en begrippen 
helder wat we daaronder verstaan. 

 
Veldbezoeken 
De CDA-fractie ontvangt tegenstrijdige signalen over de veldbezoeken. Enerzijds horen we de wethouder met 
tevredenheid spreken over de veldbezoeken, anderszijds horen we burgers zeggen dat zij het gevoel krijgen dat 
ze niet serieus genomen worden, dat er niets met hun opmerkingen of suggesties gedaan wordt. De CDA-
fractie roept het college op om rondom de veldbezoeken meer te doen aan verwachtingsmanagement en er 
scherper op te letten dat er ook netjes teruggerapporteerd wordt wat er met de signalen uit de veldbezoeken 
zal worden gedaan. 
 

Financiën 
Het CDA is blij met de positieve uitpak van de septembercirculaire. Dit lijkt wat lucht te geven, al wachten we 
nog op de definitieve bevestiging dat we de precariobelasting terecht innen. Laten we dus niet te vroeg 
juichen. Ook in het licht van de komende verkiezingen in de Tweede Kamer, mogen we verwachten dat een 
periode met hogere rijksuitgaven (het jaar voor de verkiezingen) gevolgd gaat worden door een periode met 
lagere rijksuitgaven (het jaar na de verkiezingen). Vanwege het trap-op-trap-afprincipe moeten de gemeentes 
tegen wil en dank meedoen met dit politieke opportunisme uit Den Haag. Ook wij zullen naar verwachting op 
enig moment weer moeten wat harder moeten bezuinigen dan anders. Als we nu de kansen grijpen om onze 
weerstandsratio’s te verstevigen, kunnen we in komende jaren de rijksbezuinigingen wat zachter laten landen 
in onze lokale samenleving. Een weerstandratio dat met 1,0 precies op het minimum zit, stemt het CDA dus 
niet tevreden. We moeten werken om van deze 6- een dikke voldoende te maken. 

 
Huisvesting voor seizoensarbeiders 
De ruime aandacht die het CDA wil besteden aan nieuwe inwoners zit al besloten in de eerlijke verdeling van 
lusten en lusten tussen generaties. Wij betalen onze eigen kosten. Mensen die in de toekomst in Schagen 
komen wonen – jonge gezinnen, maar ook juist mensen met meer levenservaring – zullen hun eigen kosten 
kunnen betalen, zonder die van ons, hier en nu, te hoeven dragen. Deze nieuwe inwoners kunnen ook mensen 
zijn die nu nog niet in Nederland wonen. Denk aan buitenlandse seizoensarbeiders. 
 
Het CDA is blij met deze mensen van buiten de regio die tijdelijk willen werken in Schagen. Zij dragen bij aan 
het vitaal houden van onze lokale economie. We hebben als samenleving ook een plicht om deze mensen een 
passende huisvesting aan te bieden. Nu het terrein aan de Lagedijk in Schagen niet voor vluchtelingen of 
asielzoekers gebruikt gaat worden, vragen wij aan het college of het mogelijk is deze grond beschikbaar te 
stellen voor huisvesting van seizoensarbeiders. 
 

Voel je welkom in Schagen 
Het CDA werkt voor de toekomst. We zorgen dat de mensen die nu in Schagen wonen, in Schagen willen blijven 
wonen. En dat mensen die nu nog niet in Schagen wonen, hier een goede plek zullen weten te vinden. 
 
 
Namens de CDA-fractie, 
Sander Lensink 


