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Amendement voor de raadsvergadering van 25-06-2019

Agendapunt : 13 Kadernota 2020-2023 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stuknummer: 19.032654

Aan de raad,

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:
Er voor groot onderhoud en vervanging in het openbaar gebied een jaarlijks tekort is. 

Snellere groei van het bereiken van het benodigde budget wenselijk is 

Veiligheid en kwaliteit van openbaar gebied voor onze inwoners een must is.

Onze senioren een goed en veilig begaanbare infrastructuur nodig hebben

Spreekt uit:
Dat er onvoldoende maatregelen worden genomen voor een voor de raad 
acceptabel niveau van onderhoud vervanging en reparatie.

Stelt voor in het Gevraagd besluit:

5. Bij Basis op Orde groei.
Voorgesteld wordt om per 2020 de ingroei naar het gewenste en noodzakelijke 
onderhoudsbudget te versnellen middels een jaarlijks bijdrage van ê 450.000. Volgens dit 
nieuwe ingroeimodel is daarmee het budget eerder op het gewenste niveau. Daarnaast 
wordt de doelstelling én inspanning nagestreefd om middels ombuigingen bij zogenaamde ‘ 
bijzondere beheerafspraken', slim en efficiënt werken, schaalvergroting, innovaties en 
aanbestedingsvoordelen het benodigde gemiddelde onderhoudsbudget terug te brengen 
naar C 11.500.000 per jaar (op basis van het vastgestelde areaal van 2019).

Te wijzigen in:

5. Voorgesteld wordt om per 2020 de ingroei naar het gewenste en noodzakelijke 
onderhoudsbudget te versnellen middels een jaarlijks bijdrage van C 1.000.000,- Volgens dit 
nieuwe ingroeimodel is daarmee het budget eerder op het gewenste niveau. Daarnaast 
wordt de doelstelling én inspanning nagestreefd om middels ombuigingen bij zogenaamde 1 
bijzondere beheerafspraken', slim en efficiënt werken, schaalvergroting, innovaties en 
aanbestedingsvoordelen het benodigde gemiddelde onderhoudsbudget terug te brengen 
naar C 11.500.000 per jaar (op basis van het vastgestelde areaal van 2019).



Bijbehorende dekking is te realiseren door onderstaande posten uit te stellen al dan niet te 
schrappen.

Omschrijving 2019 2020 2021 2022

Budget huiskamers in elk dorp of wijk 

Dementievriendelijke gemeente 
Budget terugdraaien solidariteitsbijdrage 3e fase 
(sportverenigingen)
Budget sporthal Doorbraak (onderhoud)
Budget nieuwe sporthal Waarland (onderhoud) 
Budget uitbreiding Multitreffer (onderhoud) 
Budget topsportbeleid 
Budget Kunstroutes
Budget zonnepanelen verenigings- sport en 
Stichtingengebouwen

450.000 450.000 450.000 450.000
10.000 10.000 10.000 10.000

70.000 70.000 70.000 70.000
15.000 15.000 15.000 15.000 
15.000 15.000 15.000
15.000 15.000 15.000
80.000 90.000 100.000 100.000 
14.500 14.500 14.500 14.500

250.000 250.000

Voor de rest kunnen we ook denken te bezuinigen op de 4c*e gebiedsondersteuner. 

Afschaffen of tijdelijk bevriezen kunst budget.
Afschaffen of tijdelijk bevriezen bijdragen locale media.
Afschaffen budget geluk.

Namens de fractie van de VVD,

Dhr. J. van de Beek 
actievoorzitter


