
 
 

Algemene beschouwing Begroting 2016 gemeente Schagen. 
 
Voorzitter, wij zijn zeker niet zonder zorgen, naar omstandigheden gaat het 
redelijk zullen we maar zeggen. 
Gelet op de cijfers die aantonen dat steeds meer mensen op de grens van 
armoede balanceren, moeten we zorgen dat in het beleid de menselijke maat 
voorop staat. 
De decentralisatie in het sociaal domein bij jeugdzorg, de WMO en de 
participatiewet zorgt voor veel onrust en soms ook onduidelijkheid voor de 
inwoners. 
Wie verantwoordelijk is voor de kosten mag nooit zwaarder wegen dan 
passendheid en tijdigheid van hulp.  
De gemeente mag en kan niet op de stoel van de hulpverlener gaan zitten om 
te bezuinigen. 
Bij jeugdzorg werkt u nog aan een indicator, deze kan volgens ons zijn;  
“Bij toekenning van jeugdhulp altijd het belang van het kind te laten prevaleren 
boven het organisatiebelang, en daarmee de wettelijke zorgplicht gestand te 
doen”   
We voelen steeds meer het effect van het bezuinigen, en dit heeft alles te 
maken met ‘keuzes’. 
Sport en cultuur is voor ons van groot maatschappelijk belang. Dit is van 
levensbelang voor een gezonde en gelukkige samenleving. Wens4u wil dat dit 
toegankelijk blijft voor ieders portemonnee. Maar ook de economische rol die 
sport en cultuur heeft, en Schagen regionale bekendheid geeft en aantrekkelijk 
maakt naast recreatie en toerisme, maakt dat dit een belangrijk onderwerp is. 
Daarom zou Wens4u ook een verhoging van de ozb kunnen steunen! 
De gronden aan de Lagedijk zijn inmiddels geheel klaar voor ontwikkeling. 
Wens4u wil graag weten wat u tegenhoud om hier snel bv [tijdelijk] prefab 
woonunits neer te zetten? Er zijn tal van redenen te bedenken waarom wij met 
deze grond nu iets zouden moeten doen. 
 
De aandacht voor duurzaamheid lijkt te verslappen, onze toekomst verdiend 
beter. Milleniumgemeente willen zijn, en blijven, daar moet je wel wat voor 
doen! Hier gaat het om de toekomst. In de politiek leven we om allerlei 
redenen in de waan van de dag maar hier gaat het om perspectief van de 
volgende generaties en daar moet je zorgvuldig mee omgaan.  
 



Wij vragen u nogmaals om een digitaal kennisloket op te starten van uit het 
plan “bewegen naar de klant” en in het kader van burgerparticipatie. Er zit 
zoveel kennis in de samenleving waar we gebruik van zouden moeten maken, 
zeker op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. [motie] 
Misschien kan de gemeente contact leggen met IDEA, gevestigd in een vleugel 
van hogeschool InHolland. Daar zitten studenten oa vanuit Schagen die werken 
aan de Incubator Duurzame Energie Alkmaar – platform voor open energie 
innovatie. 
Dan het snippergroen, wat gaat u doen als het ingezette beleid niet het 
gewenste resultaat oplevert? De verkoop van grond aan de inwoner kost 
mensen [onverwacht] veel geld. Wat als u nu vele stukken groen terug krijgt en 
zelf hiervoor het onderhoud weer krijgt, dan gaat het de gemeente alleen extra 
kosten ipv opleveren. En het maakt de inwoner niet echt veel gelukkiger!!  
 
Afgelopen weken hebben we in de stad Schagen weer gezien dat de inwoners 
maatschappelijke uitdagingen oppakken en saamhorig de schouders, uit 
naastenliefde en steun voor de zwakkeren in de samenleving er onder zetten. 
Dit is wat Schagen groot maakt, 
Dit is wat Schagen bindt, 
Dit geldt ook voor het accommodatiebeleid, waar de oplossing vanuit het ‘veld’ 
komt. 
Samen de schouders er onder! 
Een begroting, met grote bezuinigingen maar op maatschappelijk vlak ook met 
een gouden randje. 
Wat ons betreft zouden we veel meer de saamhorigheid en kracht uit de 
samenleving moeten steunen, waarderen en koesteren. 
Deze begrippen vormen voor Wens4u een belangrijk uitgangspunt. 
En zou met bijbehorende betekenis ook voor de begroting van de gemeente 
Schagen moeten gelden.  
 
 

 
Merieke Bredewold 03-11-2015 

 
 
Amendement ‘geluksindicatoren’ is aangenomen. 
Motie ‘digitale berichtendienst Whatsapp’ is aangenomen. 
Motie ‘digitaal kennisloket’ is overgenomen. 
 
 
 


