
 

 

 
Onderwerp: Beschouwing begroting  2017  
 

Vorig jaar begon ik mijn beschouwing met: Onder druk wordt alles vloeibaar. Daarmee doelde ik op 
de druk die nodig is om dit college te laten begroten met visie en heldere kaders. In de 
beantwoording van onze vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan Noordschinkeldijk 7 
nabij Callantsoog staat: (en ik citeer) “Op dit moment wordt nader onderzoek gedaan naar de 
verblijfsrecreatiemogelijkheden in de regio. Dit onderzoek is noodzakelijk om in de toekomst een nog 
beter afwegingskader te krijgen of een recreatieve ontwikkeling mogelijk moet zijn of niet.” 
U zult begrijpen dat ik nog niet in mijn kussen lig te bijten van enthousiasme, maar er is een 
lichtpuntje…. Ik zeg goed bezig! 
 
Maar laten we wel oppassen, we zijn er nog niet. 
Nu het de komende jaren wat beter lijkt te gaan zal de neiging bestaan om de vele 
verkiezingsbeloftes in te vullen. Want zoals de inleiding van de voorliggende begroting begint: Wij 
zien onze inwoners graag gelukkig! Voorzitter, ik krijg daar ontzettend jeuk van.  
 
Geluk, voorzitter is een erg subjectief begrip. Je geeft mensen lessen in geluk, ze stappen na de les de 
deur uit, struikelen over het zwerfafval de verzakte tegels en glijden uit in de honden poep…. 
Jeetje…wat een geluk! 
Geluk zit niet een lesje: glas half vol, of half leeg en ook niet in een ruimte-voor-ruimte regeling, 
geluk zit in een schone en veilige leefomgeving. Wegenonderhoud naar een 6 de poepzuiger van 
straat de eigen onderhoudsdienst weg straatverlichting die werkte en een vlakke ook met rollator 
begaanbare stoep….. dat zijn de dingen die onze Schagense bevolking direct treft! 
 
Ja de eigen onderhoudsdienst, de mensen die bekend zijn in de wijk, de mensen die je aan kunt 
spreken. Maar er wordt een nieuwe visie op de onderhoudsdienst gepresenteerd. De formatie van 
de onderhoudsdienst krimpt. Onderhoudswerken worden meer uitbesteed. Net als het alom in de 
zorg gebeurd? Geld en tijd zijn leidend, minder mensen, minder tijd. 2 minuten voor een klusje en 
gauw weer door. Je kunt de gevolgen invullen… Want hoe gelukkig u uw inwoners dan ook graag 
ziet… hier worden ze niet gelukkiger van. 

De nieuwe visie van de onderhoudsdienst vloeit voort uit de uitvoering van het integraal beleidsplan 
Openbaar gebied. Vreemde procedure in mijn ogen. Het integraal beleidsplan Openbaar gebied is na 
behandeling in de commissie Ruimte op 18 april in de raad van 10 mei vastgesteld. De 
portefeuillehouder en zijn ambtenaren schetsten een beeld dat na de vaststelling er begonnen zou 
worden met de, voor meer jaren onderhoudsprogramma’s noodzakelijke, inventarisatie en dat die in 
de loop van 2017 het licht zouden zien. Er wordt geen melding gemaakt van daarmee 
samenhangende kosten. Op het collegevoorstel is alleen besloten tot een jaarlijkse extra toevoeging 
van € 300.000,00 aan het dekkingsplan. Prachtig, maar dan. 

Er komt een tweetal voorlichtingsavonden.  Er wordt een plan van aanpak van een project 
gepresenteerd waarvan de directe kosten ruim € 1,5 miljoen gaan bedragen.  
De eerder genoemde visie op de onderhoudsdienst wordt gepresenteerd.  
In relatie tot de commissie- en raadsbehandeling van het integraal beleidsplan is dit ontluisterend.  
Pas in oktober 2017 zijn/worden de inspecties uitgevoerd. In 2018 start de transitiefase en de 
beheerfase begint eind 2018.  Het beeld van (citaat) “We gaan wegen opknappen waarmee we onze 
wegen in de basis op orde krijgen” staat met het voorgaande in schril contrast en klopt niet.  
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Vragen: 
- Wordt het een gebruik om projecten als deze, na een voorlichtingsavond direct in de 

begroting te fietsen? 
- Wordt de raad -via de commissie-  tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken, 

procesmatig en financieel? Kortom: over alle facetten die samenhangen met projectmatig 
werken. 

- Wat zijn/worden de onderhoudskosten van de ICT die samenhangen met het project en 
kunnen die beperkt worden door samenwerking met regiogemeenten? Welke formatie is 
daarvoor nodig? Als dit traject verplicht is, zoals wordt gesteld, geldt dit ook voor Hollands 
Kroon en Den Helder. 

- Is het college bereid om die visie op de onderhoudsdienst in de commissie te bespreken en 
dan met name over “de toegevoegde waarde” in de huidige situatie en het mogelijke verlies 
daarvan als de gepresenteerde visie wordt gevolgd?   

 
We blijven nog even buiten, de gemeente gaat namelijk extra bomen planten! De gemeente wordt 
groener! Prachtig geformuleerd, maar klopt het ook? Het is maar waar je vanuit gaat, wat de 0-
situatie is. Maar het is eenvoudig om de inwoners te laten geloven in beloften. Extra bomen is een 
groenere gemeente. Is dat zo? D66 kon desgevraagd niet verteld worden hoeveel bomen er de 
afgelopen jaren zijn gekapt door de gemeente of met een omgevingsvergunning door de inwoners? 
Dat wordt niet bijgehouden. Groener dan vandaag en gisteren. Maar ook groener dan eergisteren? 
En dan gaan we een meerjarig aanplantprogramma met een ambitie van 500.000 bomen 
onderzoeken? Bomen, in een bos staan er gemiddeld 4500 per ha. 500.000 bomen betekend dus 
111ha, voor de verbeelding dat zijn 111 voetbalvelden BOS! Uitgaande van zeg 20 euro per boom 
(want bij deze aantallen krijg je vast korting), praten we over 10 miljoen euro. D66 ziet de gemeente 
graag groen, maar volgens mij slaat er iets of iemand heel erg door met dit idee. De slogan van de 
gemeente Schagen: Een dijk van een gemeente met een  “Zee aan Ruimte”, zal in de loop van de 
jaren worden aangepast naar: Een dijk van een gemeente waar je door de bomen het bos niet meer 
ziet.  
 
Het accommodatiebeleid. U schrijft: Volgend jaar gaan we samen met de Sportraad en Kunst- en 
cultuuradviesraad kijken hoe het subsidie- en accommodatiebeleid uitpakt.  Dit had en heeft een 
behoorlijke impact op de financiën, ik wil geen zout in de wonden strooien, maar het is iets met 9% 
OZB verhoging. 
Een paar weken geleden kregen we een raadsinformatiememo over de aanbesteding beheer en 
exploitatie, sporthallen en zwembaden. Om allerlei moverende redenen wordt besloten dat we de 
overeenkomst met Sportfondsen zonder aanbesteding vastzetten tot 2025. Klinkt sympathiek, ze 
doen het namelijk best goed. Echter, aanbesteding werkt ook prikkelend, aanbieders worden 
gedwongen te kijken naar het prijsniveau. Als ik weet dat de concurrentie ook aanbiedt, dan weet ik 
ook dat de prijs wat scherper moet. Door een aanzienlijk deel van het geld voor het 
accommodatiebeleid tot 2025 vast te zetten betalen we mogelijk te veel. Een tweetal vragen: 

- Is er ooit een aanbesteding gedaan door Sportfondsen? 
- Stel dat andere spelers soortgelijke vragen stellen, gaan we dat dan ook  op deze manier 

doen? 
 
In juni van dit jaar hebben we een motie ingediend over het stimuleren en faciliteren van elektrisch 
rijden en laadpalen. De portefeuillehouder gaf vorige week aan, hier in de komende 
commissievergadering op terug te komen. In deze begroting staat een passage over elektrisch rijden 
op blz. 51 (Duurzaamheid, klimaatadaptatie en ecologie); meer laadpalen,  25.000 euro, aansluiten 
bij MRA. Hoe verhoudt dit zich met de ingediende motie? 
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