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Inleiding 

JESS is blij dat het College verantwoordelijk omgaat met de gemeentelijke financiën en een 
sluitende begroting 2021 heeft gepresenteerd. De jaren 2022 en 2023 geven echter een 
ander beeld. Waarbij opgemerkt, dat in 2020 er een positief resultaat is van ruim een half 
miljoen euro. Maar daarmee is alles gezegd. Want wanneer we kijken naar de algemene 
reserve, zien we niet de ontwikkeling die we wensen. Deze meerjarenbegroting toont des te 
meer aan dat de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten drastisch moeten 
worden verbeterd.  
Maar wat zegt het voor onze inwoners? Een begroting, maar ook een jaarrekening is en blijft 
lastig te doorgronden voor onze inwoners. Het is veel tekst. De inwoners verwachten daden.  
 
Uitdagingen voor ons als gemeenteraad 

Uiteraard blijft onze visie belangrijk en binnen dit kader kijken we graag samen met de  
andere politieke partijen naar de toekomst van onze gemeente en de daarbij behorende 
uitdagingen en taken die we moeten uitvoeren. 
 
Er staan de gemeente nog gigantische opgaven te wachten.  Op dit moment staan we al 
voor een aantal grote enkele opgaven, die veel geld en menskracht kosten. JESS ziet 
daarom deze begroting als een tussenmoment. Want de grote opgaven moeten nog komen. 
Realisatie van betaalbare woningen, kost een gemeente vaak geld; de energietransitie 
realiseren om minder afhankelijk te worden van de fossiele brandstoffen en zorgdragen dat 
de meest kwetsbare huishoudens moeten worden opgevangen door de gemeenschap. Maar 
ook moeten we samen zorgdragen voor behoud van het rijke verenigingsleven en 
ondersteuning bieden aan de vrijwilligers en mantelzorgers. Kortom mooie uitdagingen, waar 
we samen voor moeten blijven gaan. Dat alles nu ook in coronatijd. 
 
Samen met onze inwoners blijven werken. 

JESS ziet initiatieven van inwoners en ondernemers als onmisbaar voor de Schager 
samenleving. Door projecten van onderaf te organiseren is de motivatie om er iets moois van 
te maken het grootst. En daarom kunnen vele van deze initiatieven rekenen op de steun van 
JESS. 
Onze inwoners van de gemeente Schagen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare 
overheid, die weet wat zij doet en transparant is in de onderbouwingen van haar beleid. We 
hebben daar als JESS-fractie meerdere malen op aangedrongen. En laat duidelijk zijn dat 
onze vasthoudendheid ook in 2021 blijft. Wat de JESS fractie betreft zullen we ook de 
komende jaren aandacht blijven vragen om te komen tot gedragen beslissingen. Onze 
inwoners moeten naar de mening van JESS volwaardig onderdeel zijn van onze gemeente/ 
maatschappij. Meedoen, meepraten en meebeslissen is hierbij de kern. Maar waarbij het 
verwachtingspatroon vooraf duidelijk moet zijn. We hebben stappen gezet, maar we hebben 
ambtelijke en bestuurlijk nog wel wat stappen te zetten om als gelijkwaardige partner 
(inwoners, ondernemers en gemeente) de gesprekken aan te gaan. Het lerend vermogen 
verdient meer aandacht, om te leren van fouten. We zien nu nog steeds dat dezelfde fouten 
worden gemaakt. 
 
Wanneer we naar de afgelopen periode kijken, zien we dat we binnen onze raad bezig zijn 
geweest met ingewikkelde en veelomvattende onderwerpen als zorg en klimaat. 
Onderwerpen die een steeds grotere rol gaan spelen in het gemeentelijke takenpakket. Onze 
zorg is, dat het nu al meer lijkt dat onze inwoners steeds verder af komen te staan van deze 
processen. Wij vinden het van belang dat ook de mensen met een kleiner sociaal netwerk, 
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en voor wie het onduidelijk is hoe zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen, worden 
betrokken bij deze processen. 
 
JESS wil daarom de komende jaren nog meer in gaan zetten op online burgerparticipatie om 
ook de jeugd hierbij beter te betrekken. Het is ook hun toekomst, waar we over gaan. Wij 
hebben gevraagd om een jeugdraad om daarmee de jeugd meer kennis te laten maken met 
de lokale politiek. Onze inzet, om alle inwoners jong en oud het besef mee te geven dat we 
samen de samenleving zijn. 
 
Groot en klein 

De afgelopen 1,5 jaar hebben wij ons bezig gehouden met de kleine en grote onderwerpen 
die spelen in onze gemeente.  Thorbeckestraat, bankjes, zebrapaden aanleggen, 
museumkaart, Nieuwstraat en de Blokhut etc. Kleine dingen maar zeker niet betekenisloos. 
Onze aanhoudende aandacht voor de grote thema's zoals wonen, leefomgeving, participatie 
met onze inwoners, huisvesting buitenlandse werknemers en de uitwerking van het 
klimaatakkoord spreekt voor zich. 
 
Op een daarvan, het ondoordachte en vertrouwens ondermijnend plan om de concept RES 
en straks wijken en/of dorpen gasvrij te maken, willen wij nog even ingaan. Het dwingende 
karakter, de onzekerheid en de risico's die kenmerkend zijn voor deze projecten, zullen 
uiteindelijk zorgen voor problemen. Wij slaan daarom lokaal en regionaal op dit onderwerp 
een stevige en kritische toon aan en dat zullen wij blijven doen. Het kan en mag niet zo zijn 
dat er over de rug van onze inwoners onduidelijkheid en onzekerheid wordt gecreëerd. 
Samenwerken is onze basis, zeker ook bij deze dossiers. 
 
We zien nog steeds dat onze inwoners andere dingen aan hun hoofd hebben, zoals zaken 
die de leefbaarheid aantasten. Leefbaarheid is mogelijk een van de meest abstracte 
begrippen in politieke zin, maar in de praktijk meest voelbare. Daar hebben we samen ook 
een belang bij, maar dat gevoel missen we. 
 
Wonen wordt al lastiger voor onze inwoners, het is vijf over twaalf voor de starters en 
ouderen. 

JESS streeft naar een gemeente waar het in alle dorpen en wijken aantrekkelijk wonen, 
werken en verblijven is voor jong en oud. Passend wonen met extra aandacht voor 
doorstroming en het groeiende aandeel 1-en 2-persoons huishoudens, voorzieningen en een 
groen, duurzaam en veilig leefmilieu vormen hiervoor de basis. 
 
Daar waar de woonagenda voornamelijk gaat over de toekomstige woningbouw, stelt JESS 
een aantal te nemen maatregelen voor, die al snel tot resultaat kunnen leiden. Dit vanwege 
het feit, dat deze maatregelen gericht zijn op het niet verder onttrekken van woonruimte aan 
de woningmarkt. zoals Airbnb reguleren, een woonplicht instellen voor nieuwbouw, jongeren 
als aparte doelgroep benoemen, zodat zij eerder aanspraak kunnen maken op een woning.  
Het onttrekken van woningen aan de woningmarkt is niet in het algemeen belang en moet 
daarom een halt worden toegeroepen. En we moeten meer gebruik maken van  de 
Stimuleringsaanpak Flexwonen van de overheid. We maken ons tevens grote zorgen dat 
jongeren die willen kopen, nauwelijks worden gehoord en dat ze ook slecht worden 
geïnformeerd over de starterslening en andere financieringsmogelijkheden. Makelaars en 
hypotheekadviseurs in Schagen zijn nauwelijks bekend met deze mogelijkheden. We moeten 
o.a. deze beroepsgroep hierover beter informeren en stimuleren deze mogelijkheid onder de 
aandacht te brengen. Stappen die volgens JESS nu moeten worden genomen.  
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Maar we moeten ook inzetten op doorstroming. Bijvoorbeeld ouderen die in een grote 
eengezinswoning wonen en deze voor een goede seniorenwoning willen ruilen, maar nu niet 
kunnen, omdat er onvoldoende woningen zijn. Jongeren die juist deze grote 
eengezinswoningen willen kopen, maar nu in een markt moeten zoeken waarin de woningen 
onbetaalbaar zijn en tegelijkertijd ook door ingewikkelde financieringsprocessen worden 
afgeschrikt. Maar ook de doelgroep die moet wonen in een geschikte zorginstelling kan 
rekenen op hulp. Ouders die op vele plaatsen zoeken naar een geschikte woonplaats voor 
hun hulpbehoevende kind. Het zijn allemaal schrijnende gevallen, maar helaas gebeurt het 
vandaag aan de dag wel.  
 
Dit vraagt om actie, maar op een innovatieve wijze. Het loslaten van de traditionele 
beleidskaders is hierbij noodzakelijk. Samen met banken, ontwikkelaars, 
zorginstellingen en corporaties. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, 
zijn we daar binnen de gemeente Schagen toe in staat? 
 
Vertrouwen 

Vertrouwen in het gemeentebestuur. Onze inwoners verdienen een gemeentebestuur dat 
haar taken naar behoren uitvoert en geen zaken oneindig voor haar uitschuift. Tegelijkertijd  
een gemeenteraad, die haar controlerende taak serieus uitvoert. De laatste tijd lijkt het erop 
dat het gemeentelijk apparaat niet in staat is de vele onderwerpen te dragen  en daar maken 
wij ons zorgen over. Veel belangrijke onderwerpen zoals de Schagerweg, Wijkcentrum De 
Groene Schakel, oneigenlijk woninggebruik, huisvesting arbeidsmigranten en hoofdas 
Tuitjenhorn worden uitgesteld. Verder blijken toezeggingen te laat te worden voorzien van 
een antwoord en inwoners lijken soms overvallen door veranderingen in hun buurt/dorp of 
krijgen in zijn geheel geen reactie.  
 
Identiteit 

Hoe zal dit de toekomst van de gehele gemeente Schagen veranderen? Het is geen vraag, 
waarop we direct een antwoord wensen. Maar JESS wil de vraag wel gesteld hebben, omdat 
het gaat om een onderliggende en zeer belangrijke vraag: wat is eigenlijk de identiteit van 
deze gemeente en waar willen wij heen? Dezelfde vragen kunnen worden gesteld als het 
gaat om het toenemend aantal toeristen en de ontwikkelingen op het strand. 
De wereld is in beweging en onze gemeente ook, maar wij zien het als onze taak om dat in 
de juiste en vertrouwde banen te leiden. Dit zal geen gemakkelijke taak zijn, maar wij denken 
met onze inbreng daar samen met collega fracties en inwoners een klein steentje aan bij te 
kunnen dragen. 
 
Wat is een sluitende begroting waard als we miljoenen tekortkomen in het openbaar 
gebied? 

 
Verkeersbewegingen 

We zien samen met onze inwoners, dorpsraden dat er volop ontwikkelingen zijn en het 
eerder nóg belangrijker wordt dan dat het  afvlakt. Hierbij kun je denken aan: grotere druk op 
de fietspaden door toename elektrische fietsen, speed padelecs etc. en het  steeds groter 
wordende landbouwmaterieel. Zorgen uit de dorpen, ingegeven door de snelheid die 
gereden wordt. Ook binnen de stad Schagen zien we ontwikkelingen, die ons zorgen baren. 
Denk hierbij niet alleen aan de Thorbeckestraat, dat nog steeds niet is opgelost, maar ook de 
ontwikkelingen in de Landbouwstraat en Oude Slotstraat, alsmede de wegversmalling op de 
Stationsweg. Er is veel aandacht voor extra parkeerplaatsen voor de stad Schagen, maar wij 
zouden liever zien dat de focus wordt gelegd op de werkelijke problemen binnen onze 
gehele gemeente. 
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Wie betaalt voor het openbaar gebied, de inwoner, de toerist of beiden? 

Elk jaar komen er meer toeristen, daar moeten we samen als samenleving van mee 
profiteren. We zien echter de omgekeerde beweging. We hebben dit al vele jaren aan de 
orde gesteld en zijn meer dan ook gelukkig met de gewijzigde en meer rechtvaardige inning 
van de toeristenbelasting. Het aantal overnachtingen groeit nog steeds, terwijl de inkomsten 
voor de gemeente minder sterk stijgen, dat vraagt om meer aandacht!  
 
We zien dat we grote tekorten hebben op het gebied van wegen, stoepen, fietspaden en 
groenvoorzieningen. Het is voor een toeristisch bedrijf ook van zeer groot belang, dat we dit 
op orde hebben, om hiermee ook de toerist een veilig gebied te kunnen bieden. Daarom 
blijven wij van mening dat ook de toerist mee moet betalen aan deze achterstand. Het is niet 
langer uit te leggen dat we een ‘C’ klasse accepteren in alle woongebieden en dat we voor 
een bepaald deel van onze gemeente, een ‘A’ klasse wensen, omdat daar veel toeristen 
komen. Dan is het toch te verdedigen, dat de toerist hier ook een (extra) bijdrage aan levert? 
In deze begroting, betalen onze inwoners de rekening en wenst de toeristische sector wel 
dat we als gemeente de toerist tegemoetkomen. Opvallend is dat juist de toeristische sector 
aangeeft dat een gebied die niet de A klasse status heeft gekregen, met spoed moet worden 
ge-upgrade. Dat gaat met name om St. Maartensvlotbrug, St. Maartenszee en Groote 
Keeten. Dat willen we als JESS ook, maar we kijken verder en hebben hierbij oog voor onze 
inwoners. 
 
We zien ook dat de strandopgangen en strandbewaking meer geld kosten voor onze 
gemeenschap en ook hier mag een bijdrage gevraagd worden van de toeristen. Wanneer we 
ook nog weten dat we lager zitten met het tarief van de toeristenbelasting dan omliggende 
gemeenten, moeten we het debat hierover aangaan met elkaar. Vinden we dat onze 
inwoners NIET alleen de rekening moeten betalen en is het redelijk om ook een deel te 
vragen door middel van het extra verhogen van de toeristenbelasting? Wij willen bereiken 
dat we als gemeente al in 2025  i.p.v. 2028 alle middelen ontvangen om de uitgaven die 
nodig zijn om de basis op orde te krijgen. 
Wij hadden daarom een amendement opgesteld dat de toeristenbelasting in 2021 met 15% 
wordt verhoogd naar €1,50. Helaas is de noodzaak bij andere partijen niet zo groot als bij 
JESS. Wij komen hier in 2021 nadrukkelijk op terug, omdat we zien dat we hiermee 
onze inwoners, ondernemers en toeristen tegemoet kunnen komen, zie ook hieronder.  
 
Wat willen we bereiken? 

Een mogelijkheid dat we sneller de achterstand van de “Basis op orde” gaan inlopen. Dit 
verdienen onze inwoners en is daarnaast ook goed voor de toeristische sector. Deze sector 
heeft er alle baat bij dat onze gemeenschap een goed openbaar gebied heeft, met goede 
fiets- en wandelpaden en goed verzorgde dorpen. De discussie dat toeristenbelasting geen 
doelbelasting is, blijft in ons voorstel overeind staan. We moeten onze kop niet in het zand 
steken, om vast te stellen dat we een achterstand hebben in de openbare ruimte. Dat we 
inwoners, dorpsraden en ook binnen de gemeenteraad met enige regelmaat spreken over 
ongewenste situaties en dat we onvoldoende middelen hebben om te versnellen en de 
problemen daadwerkelijk aan te pakken. 
Dan blijft nog overeind staan de discussie of we samen de kwaliteit niet willen 
verbeteren naar de ‘B-klasse’ voor al onze inwoners, een mooie uitdaging! 
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Kijk niet naar het individu, kijk naar het systeem eromheen 

Preventie is het moderne toverwoord in zorgland. Gezondheid op latere leeftijd begint al 
vroeg. Voelt iemand zich veilig op school? Is sporten een blijvend belangrijk onderdeel van 
het leven? Worden mensen enthousiast van dingen uit hun omgeving? Allerlei vragen die 
voorspellend kunnen werken of iemand op latere leeftijd door fysieke of mentale problemen 
hulp uit de WMO nodig heeft. We maken ons zorgen over een tweespalt tussen 
Nederlanders die goed zijn in sport, gezond zijn, makkelijk vrienden maken en mensen aan 
de andere kant voor wie het aanhaken bij de maatschappij al moeilijker lijkt te wordt. Wij 
staan voor adequate hulp uit de WMO, zodat iemand weer kan aanhaken en niet voor zorg 
om te pamperen. Dat neemt overigens niet weg dat pamperen een goede interventie kan 
zijn, als het van tijdelijke aard is. De uitdagingen die wij voorzien voor de nabije toekomst: 
Hoe zorgen we ervoor de mensen met een verminderde psychische weerbaarheid 
zelfstandig kunnen blijven wonen? Waar kunnen deze mensen terecht als het tijdelijk niet 
goed gaat, zonder direct in een crisis te belanden? Hoe gaan we dat met de wijk en/of het 
dorp samen doen? We moeten een eigen beleid gaan ontwikkelen over beschermd wonen, 
omdat het beleid met centrumgemeentes overgaat in een lokale aanpak. Dit is een kans. We 
moeten meer samenwerkingsgericht beleid voeren, waarin we als samenleving een vangnet 
kunnen zijn voor mensen die dat nodig hebben zodat ze vanuit daaruit weer kunnen 
ontwikkelen. Niet naar het individu kijken maar naar het individu in een systeem. Daar 
worden mensen sterker van. Daarom hebben we ook gepleit voor het gezinsbudget. Vorig 
jaar zegde het college toe dat er in 2020 meer informatie naar ons toe zou komen, wij 
wachten  november en december met spanning af. 
 
JESS vindt verenigingen en stichtingen hét sociale smeermiddel in onze 
gemeenschap.  

JESS heeft een groot hart voor verenigingen en zal daarom altijd staan voor het belang van 
deze verenigingen en hun vrijwilligers. 
 
We mogen trots zijn op onze voorouders die veel hebben gerealiseerd, zodat we nu in een 
mooie gemeente kunnen wonen en werken. Maar we moeten niet alleen trots zijn, we 
moeten het ook meer koesteren. JESS wil onze cultuur en erfgoed koesteren en toegankelijk 
maken voor een breed publiek. De musea die we hebben moeten we blijven ondersteunen. 
Deze musea moeten ook meer gaan ingezet voor de toeristen. We zien daar al stappen 
voorwaarts, denk hierbij aan de samenwerking met alle musea. Ook het behoud van ons 
unieke landschap vinden wij belangrijk en daar passen naar onze mening niet de 
windmolens en zonnepanelen in.  
 
De jeugd moeten we blijven betrekken en ook daar zien we nu stappen voorwaarts. Wij 
kunnen dit alleen maar blijven aanmoedigen. JESS vindt kunst en cultuur van grote waarde, 
omdat het plezier geeft, aanzet tot denken, raakt en verbindt. Sport en cultuur mogen 
daarom wat JESS betreft de gemeenschap geld kosten, omdat dit voor de leefbaarheid 
binnen alle dorpen en de stad Schagen van wezenlijk belang is. 
Binnen de gehele gemeente werken we hard tot verbeteringen en goed onderhoud van 
sportvelden, dorpshuizen etc. Binnen de stad Schagen hebben we ook aandacht voor de 
verbetering van de verouderde accommodaties en het versterken van sport en het 
buitenleven, door te gaan werken naar een accommodatie voor de gehele stad Schagen. Het 
idee is dat deze accommodatie wordt aangelegd in een parkachtige omgeving, waar je 
doorheen kan wandelen en ook gelijk kan genieten van de sporters op de verschillende 
velden. Wij betreuren het dat de SP een beeld heeft geschetst dat onze plannen het 
verenigingsleven in alle dorpen zal laten verdwijnen. Hiermee laat de SP zien, geen goed 
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beeld te hebben van de visie van JESS. Namelijk dat het verenigingsleven, sport, cultuur, 
dorpshuizen dorpsraden de bouwstenen en hét sociale smeermiddel zijn om de leefbaarheid 
in de dorpen en stad te waarborgen. 
 
Dank en blijvende samenwerking is onze uitdaging 

De fractie van JESS bedankt de collega raadsleden, collegeleden en de ambtenaren voor de 
samenwerking en spreekt de wens uit dat we samen opbouwend kritisch blijven werken aan 
een mooie en prachtige gemeente Schagen, waar het goed wonen, werken en recreëren is. 
We hebben veel mogelijkheden binnen onze gemeente, daar moeten we aan blijven werken. 
 
Hans Kröger 
Lars Dignum 
Simco Kruijer 


