
Bijlage II 

Dit zijn posten waarop je eigenlijk niet wil snijden, maar indien het echt noodzakelijk 

wel in de afweging moeten worden meegenomen met een taakstelling ter 

voorkoming van 0,6 OZB verhoging 

Als eerste bespreekbaar 

 Individuele voorzieningen jeugdhulp (SD 1.2, blz 31); € 4.298.000 

 Jeugdbescherming en reclassering (SD 1.2, blz 31); € 1.324.000 

 Beheer en onderhoud verlichting (SD 2.1, blz 41); € 695.000 

 Beheer en onderhoud water (SD 2.1, blz 41); € 545.000 

 Beheer en onderhoud wegen (SD 2.1, blz 41); € 2.167.000 

 Beheer en onderhoud speeltoestellen (SD 2.1, blz 41); € 283.000 

 Handhaving (SD 2.3, blz 45); € 110.600 

Herzien doelstellingen BOA’s en i.o.m. partnergemeente bezien hoeveel 

BOA’s nog zijn benodigd, gelet op het vervallen van de opbrengsten van de 

boetes voor de gemeente Schagen 

 Verkoop gemeentehuis Zijpe(alleen eenmalige opbrengsten) en Harenkarspel. 

Dit levert niet alleen eenmalig geld op, maar bespaart ook structureel op 

onderhouds-, eigendoms-  en gebruikskosten 

 Verkoop overig gemeentelijk vastgoed. Dit levert niet alleen eenmalig geld 

op, maar bespaart ook structureel op onderhouds-, eigendoms-  en 

gebruikskosten 

 Regionale VVV: is al geld vanaf gehaald (gaat naar € 70.000) 

 Schagen FM: het meerdere boven het algemene uitkeringsnorm per inwoner 

schrappen. 

 Pachten bezien of die onrealistisch laag zijn en in het verlengde hiervan 

verhogen naar een reële pachtsom 

Alleen uit pure noodzaak bespreekbaar, omdat deze posten erg gevoelig liggen 

bij onze coalitiepartners 

 WWB IOAW IOAZ overige bijstand (SD 1.3, blz 34); € 484.000 

 WSW participatie (SD 1.4, blz 35); € 5.461.000 

 Sportaccommodaties (SD 2.2, blz 43); € 1.375.500 (staat een fout 

beïnvloedbaar bedrag genoemd [764.700] in het balkenschema) 

 Budgetsubsidie welzijn en zorg (SD 3.1, blz 49); € 2.009.600 

 Begeleiding dagbesteding (SD 3.2, blz 52); € 682.000 

 Hulp bij huishouden (SD 3.2, blz 52); € 2.104.500 

 

1. Afgeraden en geschrapte voorstellen 

De VVD heeft de volgende posten ook voorgelegd. Maar het advies van de 

teamleider Financiën en Belastingen was op verschillende gronden dusdanig 

afwijzend dat de VVD het nu niet opportuun vindt om deze posten op te 

brengen als dekkingsvoorstellen. 

 Faciliteren nieuwe activiteiten (SD 2.2, blz 43); € 141.400 

Gezien de financiële problematiek in de begroting van de gemeente 

Schagen is er geen ruimte voor nieuw beleid. Hiervoor stelt de VVD de 

volgende begrotingsposten te schrappen. Schrappen nieuwe activiteiten 

omdat die als nieuw beleid worden gezien. 

 Ondernemersfonds (ED 1.4, blz 19); € 138.000 

Afbouwen en vanaf 2018 op nul zetten 

 Promotie gemeente Schagen (ED 1.5, blz 20); € 212.400 



Hierin heeft OFS ook een rol. Taakstelling 4%. 

City Marketing omlaag 

 Overige minimabeleid (SD 1.5, blz 37); € 288.700 

Taakstelling 4%. 

 Reddingsbrigades (SD 2.3, blz 45); € 311.300 

Bezien tot in hoeverre op basis van lopende afspraken en contracten kan 

worden bezuinigd. Hierbij richten op een taakstelling van 4%. 

 Huisvesting (BB 2.1, blz 70); € 301.500 

 Afval (BB 2.2, blz 72); € 587.400 

VVD is geen voorstander van het nieuwe afvalbeleid en is er voorstander van 

om het huidige systeem te handhaven. Hoe goed er ook aan de voorkant 

wordt gescheiden, HVC dient altijd een scheiding achteraf uit te voeren, 

omdat niet iedereen goed vooraf scheidt. Het is daarom volgens de VVD 

goedkoper om de scheiding achteraf te laten uitvoeren. Ook het plan van 

grotere containers op centrale plaatsen met het verdwijnen van de grijze 

rolcontainers zal kosten opdrijvend zijn en daarnaast is het draagvlak binnen 

de gemeente laag. 


