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ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2016 

 
 

 
In de eerste plaats onze complimenten naar de afdeling middelen over de 

opzet en presentatie van deze begroting. Helder en begrijpelijk! Waarvoor 

onze dank. 
 

Betreffende de voortgang van het coalitieakkoord, kunnen wij ons, los van 
het feit of wij het eens zijn met alle aspecten hiervan, niet  met het 

gepresenteerde verenigen. Naar onze mening staan er onjuistheden dan 
wel té rooskleurige vorderingen vermeld.  

 
Als voorbeeld uit een hand vol: 

- Werkafspraken met dorpsraden en wijkpanels moeten nog een juiste 
invulling krijgen. 

- Het online inwonerspanel is niet representatief maar wordt wel als 
dusdanig opgevoerd. 

- Bij de begeleiding van de mantelzorgers en vrijwilligers missen wij 
de respijtzorg. 

- En zo kunnen wij nog wel even doorgaan voorzitter. 

 
Economisch domein: 

 
Voorzitter, we moeten er als gemeente voor waken om een te grote broek 

te willen aan trekken. Hiermee doelen wij op: Winkeloppervlak, aantal 
bedrijfsterreinen en het streven naar grotere asfaltwegen. 

Beter kunnen wij ons richten op kwaliteits- en omgevingsverbetering van 
hetgeen er thans is, dit mede gezien het stijgende belang van de 

toeristische sector. 
 

Verder verbazen wij ons over de hoge kosten voor Identity Matching in 
2016, daar dit project geacht wordt afgerond te worden in 2015. 
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Verder verbaast het ons voorzitter dat onder punt E1.2 een bedrag van 

nul euro is begroot voor de komende jaren. Dit gezien het feit, mede 
gezien de laatste recente ontwikkelingen, het woningbouwprogramma 

beslist niet aansluit op de huidige en toekomstige vraag. 
 

 
 

Sociaal domein: 
 

Voorzitter, aangaande de doelenboom verbazen wij ons binnen het sociaal 
domein inzake de doelstelling dat inwoners bij moeten dragen aan hun 

fysieke leefomgeving. Dit lijkt ons voorwaar geen taak voor de burgers en 
al zeker niet voor de senioren onder onze burgers. 

 

Voorts willen wij aangaande het sociaaldomein de nadruk leggen op het 
feit dat wij dit in afwachting van verdere ervaringsinput zeer kritisch 

zullen blijven volgen. 
 

Ook blijven wij ons sterk maken voor beter vervoer voor met name 
senioren en het betaalbaar houden hiervan. Wij willen de 

portefeuillehouder hierbij op het hart drukken om zich sterk te blijven 
maken voor kwaliteit, dit om teleurstellingen zoals  o.a. rond het 

leerlingenvervoer te voorkomen. Goedkoop is niet altijd duurkoop! 
 

Zoals wij vorig jaar aangaven is Jogg goed, maar zien wij graag 
soortgelijke stimulerende activiteiten voor ouderen. Een beter contact met 

ouderenbonden zou welkom zijn. 
 

Domein Burger en bestuur: 

 
Voorzitter, wij zijn zeer content over de verbetering van het persoonlijk 

contact tussen gemeente en burger. Dit gaat een stuk beter. Ook zijn wij 
als Seniorenpartij blij dat, na vragen onzerzijds, rekening wordt gehouden 

met de groep mensen/ouderen die geen gebruik maken van digitale 
hulpmiddelen. Dat deze mensen rechtstreeks contact kunnen hebben aan 

de balie maar ook middels een huisbezoek. Ook de dienstverlening in zijn 
algemeenheid is naar een hoger niveau getild. 

 
Opvallend vinden wij dat in de begroting is uitgegaan van het 

voorgestelde accommodatiebeleid met dito OZB verhoging. Naar onze 
mening is dit nog lang geen gelopen koers.  
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Gelet op voordelen versus lasten voor bijvoorbeeld met name senioren en 
het feit dat onze gemeente sterk vergrijst, is het nog maar de vraag of de 

voorgelegde weg de juiste is. 
We moeten beseffen dat veel ouderen al jaren op de nullijn zitten en nog 

steeds alles behalve profiteren van de weer aantrekkende economie. 
Tenslotte willen wij hier nog over kwijt dat onze gemeente in vergelijking 

tot andere gemeenten behoorlijk hoog in de boom zit met haar OZB tarief. 
 

Namens 
SENIORENPARTIJ SCHAGEN 

 
Ger de Haan ( Algemeen secretariaat) 
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