
 

 

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

Begroting gemeente Schagen 2016 

 

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 2016, die ter besluitvorming aan de gemeenteraad is 

voorgelegd. 

 

Sociaal domein 

De VVD maakt zich grote zorgen over het ontbreken van de volledige cijfers op het gebied van het 

sociaal domein. De VVD verwacht dat deze onduidelijkheid door de provincie als groot risico zal 

worden gezien. 

 

Het gebruiken van de OZB zoals voorgesteld op pagina 80 als middel om de begroting sluitend te 

maken, is voor de VVD niet te begrijpen. 

 

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 

 

Economisch domein 

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

ter verlaging van de voorgestelde ozb-stijging. 

De vormgeving van de nieuwe begroting is in de ogen van de VVD geen verbetering. Tekstueel 

behoeft het stuk veel aanpassingen en ook het benoemen van beïnvloedbare posten die niet 

beinvloedbaar zijn is volgens de VVD onoverzichtelijk. 

 

De VVD ziet bij het verkopen van het tafelzilver en het verminderen van de reserve positie 

onvoldoende terug in de vermindering van de totale schuldenlast. 

 

Domein burger en bestuur 

 

Zoals u weet is de VVD tegen het belasten van bezit in de vorm van OZB. 

 

De VVD begrijpt de voorgestelde hoogte van de post onvoorzien niet. Wij zullen deze post gebruiken 

om de voorgestelde ozb-stijging naar beneden bij te stellen. 

 

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.  



Hierdoor is de VVD genoodzaakt een amendement  in te dienen om dit terug te dringen. 

 

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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