
 

 

 

Reactie op concept Coalitie akkoord CDA/PVDA/JESS 

 

Inleiding 

In principe kan de SP zich in grote lijnen in het akkoord vinden. Wel erg veel 

tekst en we vind het een punt dat het akkoord niet erg SMART geformuleerd is. 

Nu is SMART formuleren voor een coalitie akkoord wellicht niet strikt 

noodzakelijk: het zou tot “dichttimmeren” kunnen leiden. Maar het zou toch 

wel heel verhelderend werken en de “controleerbaarheid” van het akkoord 

vergroten als wat beter aangegeven wordt wat precies gedaan wordt en op 

welke termijn 

Neem als  willekeurig voorbeeld  (er zijn er veel meer te vinden): “Politie en 

jongerenwerkers dragen bij aan een veilige omgeving” dat is zo algemeen en 

vaag dat je er alle kanten mee uit kunt Dit  punt zou bijvoorbeeld aangevuld 

kunnen worden met een summiere omschrijving “wat wordt er dan gedaan en 

op welke termijn”. Bij dit punt zou dan bijvoorbeeld aangegeven kunnen 

worden: “de jongerenwerkers ontwikkelen in samenwerking met de politie een 

actieplan.” 

 

Alcoholproblematiek  55+ 

Landelijk wordt bij herhaling de alarmklok geluid over het zorgelijke 

alcoholgebruik van 55+. De kosten van dit gebruik voor de samenleving lopen 

hoog  op(o.a. medische kosten). Het zou goed zijn op te nemen dat er een 

actieplan/voorlichtingscampagne komt gericht op deze doelgroep 

 

Alcohol verstrekken 18 -/- 



Wij zouden graag een passage opgenomen zien waarin het college de ambities 

uitspreekt voor wat betreft het verminderen van de verstrekking van alcohol 

aan 18 -/- en het opleggen van sancties bij niet nakomen van de wet. 

Bezoek college 

Vinden het wat mager. Zou wat ons betreft minsten één keer per jaar moeten, 

liefst 2 keer. 

Inspraak bewoners 

De gemeente schiet bij herhaling tekort bij het informeren van inwoners met 

betrekking tot  bouwplannen e.d. Veelal worden (bouw) plannen pas 

gepresenteerd als het een min of meer voldongen feit is. Wij zouden graag het 

type inspraakverordening dat in Zijpe gehanteerd werd,  opnieuw vorm willen 

geven zodat voor ieder (college, ontwikkelaars, ambtenaren, burgers) 

glashelder is op welke momenten je geïnformeerd  wordt en je invloed kan 

uitoefenen. 

Huisvestingsbeleid  

In Schagen is een sterk verouderd huisvestingsbeleid. Gaat grotendeels over de 

crisis. Wij zouden dit beleid graag geactualiseerd zien. Ook willen wij pleiten 

voor een huisvestingsverordening. Hierdoor kan door de gemeente meer 

sturend worden opgetreden. 

 

Samenleving en politiek, pg.5 3e alinea 

We zetten in op een goede samenwerking en…aanvullen met “vroegtijdige 

info” 

Iedereen doet mee (pag.8.) 

Wij zouden graag zien dat opgenomen wordt dat de ambities van het college is 

dat procedures versneld worden.  In de praktijk duurt het in een ons bekend 

geval twee jaar voordat e.e.a. rond was. 

Uit de beantwoording van vragen aan het college wordt duidelijk dat slechts 

twee strandopgangen voor gehandicapten toegankelijk worden met een pasje. 

Wij zouden graag zien dat op alle strandopgangen die per auto bereikbaar zijn, 

maatregelen genomen worden (uitbreiding invalide parkeerplaatsen),waardoor 

ook gehandicapten onbelemmerd van de stranden gebruik kunnen maken. 



Opgenomen kan nog worden dat dit eventueel afhankelijk is van de 

hoeveelheid verstrekte pasjes. 

Veiligheid e.d. pag 8 

Uitbreiden met dat Schagen, als de overheid daartoe overgaat,  zou willen 

participeren in een proef project vrije verstrekking cannabisproducten. 

 

 

Tegen vervlakking en betutteling 

We vinden dit stuk wel erg betuttelend. Mag van ons vervallen. 

 

Wij zijn het er mee eens dat er geen verbod op houtkachels komt. Toch is het 

(verkeerd) stoken van hout een bron van overlast voor mensen met 

longproblemen. Daarom wat ons betreft opnemen dat de gemeente 

voorlichting gaat geven over  goed stoken (geen nat en bewerkt houd e.d.) en 

wellicht in de apv opnemen dat geen nat en bewerkt hout gestookt mag 

worden. 

Pag. 11, 3e bolletje 

Opnemen dat we in Schagen vraaggestuurd bouwen 

In Schagen was o.i. de afspraak dat 33% van de nieuwbouw sociale 

huurwoningen zouden zijn. 

Wij pleiten voor een forse verhoging van de sociale huurwoningen ten koste 

van (sociale) koop. Bij koop bepaalt “de markt” wie er woningen betrekt. Dat 

kunnen mensen uit alle delen van het land zijn. Bij huur is er door Woningnet 

meer grip/kans op dat de woningen in elk geval aan inwoners binnen de regio 

worden toegewezen. 

Gezien de (toenemende woningnood) willen wij toch nog pleiten voor het 

tijdelijk kunnen bewonen van daarvoor goedgekeurde recreatiewoningen. 

Om misbruik te voorkomen zouden er regels gesteld kunnen worden als: 

-inwoner van Schagen zijn 

-ingeschreven zijn bij woningnet 



-toestemming zolang er aantoonbaar gesolliciteerd wordt op woningen 

-vergunning om semi permanent te wonen aan  de persoon gebonden, niet aan 

de woning 

Collectief Particulier opdrachtgeverschap 

Prima plan! Maar een heidense klus voor mensen die geen  

enkele ervaring hebben met bouwen. Aan geven dat de gemeente kan zorgen 

voor ondersteuning bij het voorbereiden van en uitvoeren van  die 

bouwplannen. 

 

Veilig verkeer en goed onderhoud 

Wij zouden willen pleiten naar een onderzoekje voor de haalbaarheid van het 

scheiden van paarden/overig verkeer middels aparte paardenroutes in de 

kustplaatsen. Hiermee zou meteen ook het strontprobleem voor een deel 

worden opgelost. Ook opnemen dat paardenhouders evenals hondeneigenaren 

de stront zelf moeten opruimen. 

 

Zorg voor elkaar pagina 17 3e alinea. 

Zinnetje “Daarom hechten wij grote waarde aan de bestaande zorgopleiding in 

Schagen” uitbreiden met: Den Helder en Alkmaar.(Veel Schager jongelui volgen 

daar  hun zorgopleiding). 

Pag. 17 1e bolletje we hebben niet kunnen achterhalen welke professionals 

hier bedoeld worden. Graag verduidelijken. 

WMO/ZORG 

14 mei is een (vernietigend) rapport van de nationale ombudsman verschenen 

over de toegankelijkheid van de zorg. Op basis van dit rapport nu eens een echt 

onafhankelijk onderzoek naar de situatie in Schagen van de wmo end het 

functioneren van de wijkteams laten instellen en daarop aansluitend een 

actieplan presenteren. Het is niet echt waarschijnlijk dat overal in den lande de 

wmo tekort schiet en dat Schagen daarop een uitzondering is. 

WMO gelden moeten geoormerkt worden. 

Met opmerkingen [WR1]:  



In de wmo moeten de behoeften van de cliënten centraal staan. Het moet 

meer een “samen oplossingen zoeken” worden, dan door de consulent 

opgelegde oplossingen. 

Schuldhulpverlening 

Het wijkteam heeft de schuldhulpverlening zelf ter hand genomen. De sp wil 

een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van deze 

Schuldhulpverlening in Schagen. Dit onderzoek te richten op cliënten die het 

gehele traject afgelopen hebben, dit deels hebben afgelopen of voortijdig 

afgehaakt zijn. Bij dit onderzoek de privacy betrekken. 

Tevens: 

De toegankelijkheid/drempel naar de schuldhulpverlening verlagen 

Grote wegen projecten pag. 16 

Spoorwegovergang: 

Apart opnemen: de fietsen/voetganger oversteek is daar erg problematisch en 

gevaarlijk. Los van de ondertunneling een oplossing 

Kindvriendelijk gemeente 

Een punt waar we echt moeite mee hebben: Door mensen uit andere steden te 

betrekken, worden de wachttijden in Schagen nog langer dan ze nu al zijn. Het 

is ook in tegenspraak met het gestelde op pagina 11, 6e bolletje waar staat dat 

wij zoveel mogelijk voor de lokale vraag bouwen. 

Een voorbeeld: de nood in Amsterdam is hoog. Mijn dochter in Naarden kocht 

een jaar of twee geleden een woning voor 175.000 euro. Nu staat de 

buurwoning te koop voor 396.000 en de Amsterdammers verdringen zich en 

bieden tegen elkaar op. We moeten ten koste van alles dit soort toestanden in 

Schagen voorkomen waardoor ondanks bouwen de wachtlijsten nog langer 

worden. 

Pag 20: gastvrije ontvangst:  

De gastheren en gastvrouwen voorzien duidelijk in een behoefte. Door dit 

voort te zetten, wordt het een structurele werkplek die ook in een normaal 

dienstverband moet plaats vinden tegen een passende beloning. Het gaat ons 

veel te ver om daar blijvend uitkeringstrekkers voor in te zetten.  

 



Onderzoek 

Pagina 23. We zijn tegen Pallas, dat is duidelijk. Maar vinden wel dat het vóór 

Pallas zijn van het nieuwe college best wat prominenter neergezet mag 

worden. 

 

Senioren 

Sociaal isolement (minder dan 4 contacten die er toe doen (Prof. Hortulanus)) 

is een indringender probleem dan eenzaamheid. Een plan opnemen om sociaal 

geïsoleerden op te sporen te en te benaderen. 

Ouderenvervoer (pg. 24) 

Het vervoersprobleem door wegvallen van buslijnen zit niet alleen bij ouderen, 

maar ook bij mensen met een laag inkomen en scholieren. Aanpassen naar een 

algemene doelgroep 

In Schagen krijgen mensen een vervoersbudget. Gebruiken is moeizaam door 

het beperkte aantal taxi’s  en niet ingesteld zijn van taxi’s op gehandicapten. 

Daarom opnemen dat in Schagen ook gebruik gemaakt kan worden van wmo 

taxi. Of opnemen dat daar een onderzoek naar ingesteld wordt.  

Kunst, cultuur en historie 

Wat de koren betreft: het sociale contact en het sociale gebeuren van koor en 

toneelvereniging zijn van groter belang dan de kwaliteit van het zingen of 

toneelspelen. Daarom het sociale belang van dit soort clubs benadrukken.  

Duurzame gemeente pag 31 

Opnemen: 

Ondersteuning geven aan collectieven van particulieren (zoals bijvoorbeeld in 

Petten) opnemen 

Ook opnemen het vormen van een advies en informatiepunt met betrekking 

tot duurzaamheid, warmtepompen etc voor particulieren. 

 

Toerisme 

Opnemen: stimuleren van slecht-weer voorzieningen. Bekender maken van de 

slecht-weer voorzieningen in Schagen. 



 

Zorgwijzer 

Prima plan. Alleen niet alleen digitaal, maar ook in de vorm van een folder. Er 

zijn vooral onder de oudere doelgroep nog veel laaggeletterden en digibeten. 

 

 


