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In de Inleiding van de begroting staat te lezen dat in 2017 zo’n beetje alle plannen en 
voornemens uit het coalitieakkoord worden afgerond. Dat doet ons deugd. Het getuigt van 
goed gebruik van boerenverstand om in een tijd van bezuinigingen en een terugtrekkende 
overheid toch de inhoud van het coalitieakkoord tot uitvoer te brengen. Tevens is het een 
bewijs voor de huidige coalitiepartners Wens4U, CDA en PvdA dat zij ambitie en realiteit 
keurig in evenwicht kunnen houden. Voeg daarbij ook nog dat de schuldenlast drastisch naar 
beneden is gegaan. Natuurlijk zijn daar offers voor gebracht. Het nieuw ingezette subsidie- 
en accommodatiebeleid leek een ware storm te ontketenen, maar deze is gaan liggen. 
Verenigingen zoeken elkaar op en de meest creatieve oplossingen worden gevonden om 
terugloop aan subsidie op te vangen. De PvdA vindt dat een mooie ontwikkeling die past in 
deze tijd van zelfredzaamheid. 
 
Het is top om te lezen dat het college voornemens is de eigen bijdrage voor dagbesteding af 
te bouwen dan wel helemaal niet meer te innen. Als partij met oog voor de mensen die het 
echt nodig hebben, is dat goed om te lezen. We willen daarbij nog wel een stapje verder 
gaan. De regering heeft voor 2017-2018 €1.75 miljoen gestort in het gemeentefonds voor 
armoedebestrijding onder ouderen. Tevens zullen de mei- en september-circulaires meer 
financiële ruimtes voor onze gemeente laten zien. De PvdA stelt voor om de groep ouderen, 
die aan de financiële onderkant van maatschappij staan, meer te gaan betrekken bij 
maatschappelijke activiteiten. Zoals we dat al doen voor kinderen uit gezinnen met een 
minimaal inkomen met geldelijke tegemoetkomingen in het kindpakket, zodat ze bv. lid 
kunnen worden van een vereniging. Ouderen vereenzamen snel als zij niet meer betrokken 
worden en de kwaliteit van leven neemt dan snel af. College, zorg voor een voorziening voor 
deze groep mensen, zodat geld geen belemmering kan zijn om mee te doen. 
Wij zien dat door samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en onze wijkteams de 
zorg dichterbij de mensen wordt georganiseerd. Het college gaat dat nog verder 
professionaliseren door toevoeging van jeugdwerkers aan het wijkteam. Kijk dan speel je in 
op de huidige problematiek. Ook geld vrijmaken om vakdocenten bewegingsonderwijs aan 
te kunnen stellen in samenwerking met het basisonderwijs is een signaal dat dit college 
serieus werk maakt van Schagen als JOGG-gemeente. 
 
Het is goed om te constateren dat het budget “duurzaamheid en milieu” weer op de kaart 
staat. Voor de PvdA is dat echter nog onvoldoende. Wij zijn er nog steeds een voorstander 
van dat financiële meevallers gebruikt kunnen worden om, samen met Wooncompagnie, zelf 
ook te investeren in verregaande maatregelen om de huidige huurwoningvoorraad verder 
energie-neutraal te maken. Dat zou betekenen dat huurders, ook met smalle beurs, minder 
geld kwijt zijn aan maandelijkse energielasten en er minder energie overall wordt gebruikt. 
Overigens is dit niet een gloednieuw idee, er zijn verschillende gemeentes die dit al doen. 
Ook Schagen moet zijn steentje bijdragen aan vermindering van CO2 uitstoot. Daarbij zal 
vooral gewerkt moeten worden aan het energiebewustzijn van onze inwoners. Voorlichting, 
energiewedstrijden, cofinanciering voor inkoopacties van energie dragen bij aan dit 
bewustzijn. College pak dit op, onderzoek de mogelijkheden, want de tijd is rijp, maar er 
moet ook tempo gemaakt worden. Compliment voor het college omtrent de led-



lantaarnpaalverlichting in Muggenburg, wat een licht, mensen rijden ’s avonds zonder licht 
door de wijk met een zonnebril op. 
 
 
Onze actie om St. Maartenszee een impuls te geven is geslaagd. Weliswaar zal ons plan om 
de kwaliteit van de natuur rondom ECN te verbeteren en daarmee de recreatieve sector een 
dienst te bewijzen niet direct worden uitgevoerd, maar wordt wel meegenomen in de 
grotere plannen rondom St. Maartenszee.  
 
De vluchtelingenopvang in Petten is geslaagd, dat mogen wij nu al concluderen. Dat 
weerhoudt de PvdA er niet van om verder plannen te maken. Opvang van statushouders en 
zorgen voor genoeg aanbod huizen voor jongeren en ouderen in alle kernen van onze 
gemeente is een prima uitdaging voor dit college, dat heeft bewezen in tijden van 
economische en financiële tegenslagen toch meters te maken! 
 
Concluderend kunnen we stellen dat 2017 een jaar met nieuwe kansen wordt. Een sluitende 
meerjarenbegroting met hier en daar een pluisje, schuldenlast naar beneden, meer oog voor 
het milieu, duurzaamheid en biodiversiteit en verhoogde aandacht voor kwetsbare jongeren 
en ouderen. 
 
Hans Heddes, fractievoorzitter PvdA. 


