
Financieel gezonde gemeente
Onze begroting is sluitend. Dat betekent 
dat er niet meer geld  uitgaat dan er 
binnenkomt. Dit hebben we ook zo met 
de gemeenteraad afgesproken. De 
komende jaren zetten we extra geld 
apart voor de openbare ruimte, zodat 
er voldoende beschikbaar is voor het 
noodzakelijke onderhoud.

“Op deze pagina ziet u enkele voorbeelden van wat de gemeente volgend jaar 
gaat doen. Bij alles wat in de begroting staat, hebben wij ons afgevraagd: hoe 

draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners? Kunnen we iets in ons werk anders 
doen, zodat het nog meer bijdraagt? Bijvoorbeeld doordat we de verbondenheid in 

de buurten willen verbeteren of doordat we de werkgelegenheid stimuleren. Factoren die 
wetenschappelijk bewezen bijdragen aan geluk. Schagen is uniek in de manier waarop wij bij 

het begroten sturen op geluk. Daarmee laten we zien dat de gemeente gaat over meer dan 
fi nancieel resultaat of welvaart, maar dat ook het welzijn van de inwoners een belangrijke factor 

is bij de keuzes die wij maken en daar zijn wij best trots op. We blijven samen met de inwoners en 
ondernemers werken aan projecten en gaan dat volgend jaar nog meer met participatie doen. 

Samen met u bereiken we namelijk veel meer.” Burgemeester Marjan van Kampen, wethouders 
Jelle Beemsterboer, Ben Blonk, Sigge van der Veek, Jan Steven van Dijk

 De integrale, digitale begroting 
vindt u op www.schagen.nl/
begroting2018. Op dinsdag 
7 november behandelt de 
gemeenteraad de begroting. U 
bent van harte welkom om deze 
raadsvergadering bij te wonen.

i

Meedoen 
Eén van de factoren die bijdragen aan geluk 
is het hebben van werk. Daarom vinden 
wij re-integratieprojecten die inwoners aan 
werk helpen heel belangrijk. We hebben veel 
voorzieningen om te zorgen dat iedereen 
– jong en oud, rijk en arm, gezond en zorg-
behoevend – de kans krijgt om mee te doen 
in onze samenleving. We willen dat niemand 
tussen wal en schip valt. We hebben ontzet-
tend veel te bieden, maar lang niet iedereen 
weet dat nog. Hier gaan we in 2018 iets aan 
doen. We willen ook inwoners meer betrekken 
bij het ontwikkelen en evalueren van onze 
diensten en producten. Wat u volgend jaar 
nog meer van ons kunt verwachten: er 
komen Geluksbudgetten voor minima 
die geïsoleerd leven door een sociale, 
lichamelijke of psychische beperking en 
er komt een senioren pakket voor ouderen 
die sportieve of culturele activiteiten willen 
doen. We doen pilots op verschillende 
gebieden, zoals de aanpak kwetsbare
 jongeren, toekomstplan voor jongeren, 
dementievriendelijke gemeente en ouder-
enzorg in de dorpen. Gezond opgroeien 
en meedoen vinden we belangrijk. Daarom 
geeft Sportservice volgend jaar deskundige 
begeleiding bij de gymlessen in het basis-
onderwijs en is er voor minima het Kindpakket 
voor een bijdrage in de kosten van sportieve, 
kunst, culturele en educa tieve activiteiten. 
Om obesitas onder jongeren te bestrijden, 
fi nancieren wij diëtisten op alle basisscholen.

Veilige, duurzame en schone openbare ruimte
Ook in 2018 zorgen wij weer voor een veilige, duurzame en schone openbare ruimte. We 
gaan verder met het vervangen van de ondergronden bij speelplaatsen, zodat kinderen hier 
veilig kunnen spelen. In Warmenhuizen wordt het Baanpark opgeleverd en in Dirkshorn starten 
we met de renovatie van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt. Daarnaast beginnen we met de 
voorbereiding voor renovaties in Schagerbrug, Tuitjenhorn en Warmenhuizen zodat de straten hier 
weer jaren meekunnen. Als gemeente vinden we duurzaamheid belangrijk. Daarom vervangen we 
volgend jaar (en in 2019) de verlichting van alle oude lantaarnpalen voor ledverlichting en vervangen 
we onze eigen voertuigen voor elektrische.

Dienstverlening blijven verbeteren
Onze dienstverlening blijven we verbeteren, ook in 2018. Door de bezetting in ons 
Klantcontactcentrum te verbeteren, hebben wij meer tijd om u goed te helpen. 
We willen dat onze brieven lezersgericht en begrijpelijk geschreven zijn. Daar 
blijven we in 2018 aan werken. Ook digitaal staan we niet stil: we willen dat u 
digitaal uw aanvraag kunt volgen, gewoon thuis vanaf uw bank. Onze archieven 
maken we ook helemaal digitaal. Handig als onze medewerkers tijdens een 
gesprek bij u thuis of in uw bedrijf gegevens nodig hebben. Dat zoeken ze dan 
op hun laptop voor u op.

Projecten worden werkelijkheid
In 2018 worden veel projecten waar 
we al een aantal jaar mee bezig zijn 
werkelijkheid. Zo starten er in bijna alle 
dorpen woningbouwprojecten, zoals 
in ‘t Zand Noord, Waterveld in Schagen, 
aan de Laan in Schagen, aan de
Ketelduinweg in Petten, aan de 
Abbestederweg in Callantsoog. Het 
centrumplan in Warmenhuizen krijgt
samen met de inwoners vorm. Aan de 
Beethovenlaan en het Westerpark in
Schagen krijgen bewoners de sleutel van 
hun nieuwe woning. Ook in Tuitjenhorn, 
Waarland en Dirkshorn komen nieuwe 
woningen. Deze projecten worden samen 
met het dorp en de toekomstige bewoners 
ontwikkeld. Wat voor 2018 ook op de plan-
ning staat: de vernieuwing en verbouwing 
van het Makado Centrum, de aanleg 
van een heel nieuw park in Oudesluis, 
een nieuw plein in Groote Keeten en de 
oplevering van de Ontbrekende Schakel. 
We werken aan een route langs alle mooie 
plekken in de gemeente waar mensen 
gelukkig worden, zogeheten Geluksplek-
ken. Ondernemers kunnen volgend jaar 
terecht bij ons Ondernemersloket, waar 
wij meedenken met hun uitdagingen en 
samen zoeken naar oplossingen. Dat wij 
in een ontzettend mooi gebied wonen 
delen wij graag met bezoekers uit alle 
windstreken. Wij vertellen hierover met 
toeristische campagnes van Holland 
Boven Amsterdam. 

De begroting van de gemeente Schagen voor 2018
Hoeveel geld ontvangen we in 2018? Waar gaan we dit geld aan uitgeven in 2018?

Overige inkomsten  13,3 

Onttrekkingen 
vanuit reserves  

12,4 

Inkomsten
We ontvangen in 2018 3% meer 

geld van de rijksoverheid omdat het 
goed gaat met de economie en het 

Rijk meer uitgeeft. Daarnaast ontvangt 
de gemeente geld uit belastingen en 
heffi ngen: de afvalstoffenheffi ng stijgt 

licht (€10,-), de ozb stijgt zoals gebruikelijk 
niet meer dan de infl atie (1,3%) en de 

rioolheffi ng stijgt niet.

TOTAAL: 121,8

Overige 
belastingen 

7,3

Afvalstoffen -
heffi ng 
= € 289,- per 

huishouden 

vanaf 4 personen

5,1

Riool-
heffi ng
= € 150,- per 

huishouden 

3,8

Grond, huur 
en pacht   

1,1

Inkomsten vanuit het Rijk  68,8

ozb
= € 285,14 bij 

WOZ-waarde 

van € 200.000

10,0

Uitgaven
Het grootste deel 

besteden we aan het sociaal 
domein. Doordat we meer 
geld van het Rijk krijgen, 
kunnen we in 2018 meer 

voor onze inwoners doen.

TOTAAL: 121,1

Economisch domein 6,0
Economische structuurversterking met vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden 
voor bedrijven o.a. milieubeleid, bestemmingsplannen, grondexploitatie  5,1

Domein burger & bestuur 57,1
Overige organisatie- en bestuurskosten 18,6 
Geld voor reserves  8,9 
Rente 1,7
Informatisering 2,2
Personeelslasten 25,7

Sociaal domein 58,0
Inwoners kunnen 
voorzien in eigen
levensonderhoud  29,1 
o.a. bijstand, jeugdzorg, 

onderwijs 

Inwoners dragen bij 
aan hun leefomgeving  
17,2
o.a. onderhoud groen, 

wegen, speeltoestellen

Inwoners van Schagen 
zorgen voor zichzelf en 
voor elkaar  9,2
Wmo, gezondheidszorg

Inwoners geven vorm 
aan hun culturele 
omgeving  2,5
o.a. bibliotheek, musea  

Alle bedragen 
× € 1.000.000


