
ALGEMENE BESCHOUWINGEN  

Begroting gemeente Schagen 2017  

 

Geachte voorzitter, geacht college, collega-raadsleden en andere  

belangstellenden,  

 

Met grote aandacht en zorgvuldigheid heeft de fractie van de VVD zich gebogen  

over de begroting 2017, die ter besluitvorming aan de gemeenteraad is  

voorgelegd. Die in de PDF dus en niet de website. 

 

U zegt een sluitende duurzame begroting  na te streven echter wanneer  men 555. 000 uit de 

algemene reserve en 865000 uit openbaar gebied reserve gebruikt noemen wij dat niet zuiver en 

duurzaam begroten zelfs werkt dit nog door naar 2018 alvast een winstwaarschuwing?. 

 

leefbaarheid in de kernen word tin stand gehouden door het verkoop van het tafelzilver als dit niks 

oplevert stelt u ook uw leefbaarheid doelstellingen bij.? 

 

De komst van de  omgevingswet  is blijkbaar de trigger om nu ruimtelijk belijd te formuleren 

terwijl u er eerder afstand van nam ondernemers zitten al sinds 2015 te wachten op dit gedegen 

ruimtelijk beleid. 

 

De VVD ziet nog steeds geen duidelijkheid in de uitwerking op de cijfers van de transities in het 

sociaal domein. Als wij kijken naar de landelijke trend verwachten wij ook overschotten. 

 

Nog steeds is het verbazingwekkend dat er in de begroting van dit domein over straatverlichting, 

onkruidbestrijding wordt gesproken deze konkels in de portefeuille verdeling wekken de indruk dat 

u dingen wil verstoppen. 

 

We lezen begrijpelijk niets over de gevolgen van het ontmantelen van het cowwi we dachten alles 

aan te kunnen na overgang van isd in het cowi blijkt achteraf dat de inwoners van onze gemeenten 

niet kon rekenen op een sterke regio rol voor Schagen. 

 

De VVD is van mening dat als onvoorziene tekorten optreden, deze binnen het domein opgelost 

moeten worden. Dit geldt ook voor de andere domeinen. Met een extra taakstelling op de uitgaven 

 

 

De VVD vraagt of het college alle reële alternatieven heeft benut in haar zoektocht naar middelen 

ter verlaging van de voorgestelde ozb stijging..  

 

Het  doet ons deugt dat u u de vaste inflatie correctie (want daar hebben we het hier toch over of 

krijgt u dan ruzie met de coalitie partners) dichter bij de inflatie brengt echter gezien de 

buitensporige verhogingen van vorige jaren en de huidige verschotten had u wat ons betreft op de 

op de nullijn kunnen gaan zitten 

 

Zoals u weet is de VVD tegen het belasten van bezit in de vorm van OZB en blijven dat ook.  

 

De VVD kan niet de cumulatieve inflatiecorrecties voor de jaren 2016 en verder  

steunen. Het eventueel toepassen van een inflatiecorrectie kan pas aan de orde  

zijn bij de bespreking van de begrotingen van de desbetreffende jaren. en 

 

Tot zover en bedankt voor uw aandacht.  

 



Schagen, 3 november  2015  

 

 

Namens de VVD fractie Schagen,  

Jonne van de Beek  

Fractievoorzitter  
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