
      
 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2021 

 
 
Algemeen: 
Voor het zittende College is 2021 het laatste volledige jaar waarin nog een aantal voornemens 
en noodzakelijke vraagstukken op te lossen en uit te voeren. We mogen nu wel spreken van 
een uitzonderlijke tijd die vraagt om veel extra aanpassingen.  
Ons land wordt getroffen door een van de ergste crises na de tweede wereldoorlog. Onze 
inwoners worden in meer of mindere mate getroffen door het coronavirus en de 
maatregelen die daarmee gepaard gaan. De PvdA is iedereen dankbaar die direct of indirect 
in de zorg werkt in coronatijd. De gemeente Schagen doet zijn uiterste best het bedrijfsleven 
zoveel mogelijk te ondersteunen in deze crisis. De PvdA leeft mee met de vele 
middenstandsbedrijven die het nu heel zwaar hebben. De uitgebreide horeca bedrijven  - zo 
kenmerkend voor Schagen - hebben het zwaar te verduren. Dit geldt ook voor andere 
bedrijven. Ook leven we mee met de ouderen die noodgedwongen meer thuis zitten en de 
jongeren die in een wereld verkeren waarin niet alles meer vanzelfsprekend is. We zullen de 
komende jaren met meer problemen te maken krijgen. Daar hoort inclusief denken bij om 
tot oplossingen te komen die breed gedragen worden. 
 
De financiën: 

• De PvdA was verheugd dat de afdeling financiën afgelopen zomer zo snel met een 
aangepaste begroting kwam als gevolg van de corona epidemie. Dit is belangrijk voor 
de koers die we nu varen en wat dit voor de komende jaren gaat betekenen. Gelukkig 
compenseert het rijk bepaalde extra uitgaven maar de algemene reserve is 
aangesproken om dit jaar sluitende te krijgen. 

• We zijn bezorgd over de toenemende tweedeling binnen de maatschappij en zien 
graag een onderzoek tegemoet om meer ondersteunende maatregelen 
inkomensafhankelijk te maken. Zoals de huishoudelijke hulp. 

• Bij verkoop van onroerend goed door de gemeente Schagen moet zoveel mogelijk de 
reële waarde behaald worden. Het past niet om gebouwen voor een symbolisch 
bedrag te verkopen zoals dit bij de OldSkoel in Burgerbrug is gebeurd.  

• Zorgen heeft de PvdA voor de komende jaren als het om extra uitgaven gaat. Meer 
inwoners zullen een beroep gaan doen op de bijstand en de WMO. 



Ook veel bedrijven zullen nog ondersteuning nodig hebben om uit de crisis te komen 
en de gemeente zal inkomsten missen door veel teruglopende activiteiten. 

• Dit zal financieel betekenen dat we krapper aan de wind moeten gaan zijlen en waar 
mogelijk extra inkomsten moeten zien te verwerven. Voor de komende jaren zijn in 
de begroting bedragen vermeld die in de praktijk nog wel eens kunnen gaan 
tegenvallen. Grote vraag zal blijven hoe het rijk dit gaat compenseren. Of zullen de 
diepe zakken van minister Hoekstra van financiën onuitputtelijk blijven?  

 
Woningbouw: 

• Gelukkig is er meer beweging gekomen in het woningbouw programma. Een 
compliment voor de wethouder. In ‘t Zand, Callantsoog, Schagen, Tuitjenhorn en 
Warmenhuizen wordt de komende jaren een flink aantal huizen gebouwd. 
De bouwlocatie Oudshorn in Schagen is een mooi voorbeeld van een inbrei locatie 
met veel sociale woningbouw en kleine appartementen. 

• De PvdA ziet in toekomstige bestemmingsplannen graag meer dan de beoogde 30 tot 
40 %  sociale woningbouw en betaalbare appartementen. Dit voldoet aan de grote 
wens van zowel de jongeren als de ouderen en zal de doorstroming van 
eengezinswoningen bevorderen. 

• Grond is een steeds schaarser goed aan het worden. Daarom vinden we dat er op de 
daarvoor geschikte plekken hoger gebouwd mag worden. Dat zal de betaalbaarheid 
ten goede komt. Durf hieromtrent eisen te stellen aan projectontwikkelaars. 

• De PvdA is niet gelukkig met bepaalde villawijkjes die op het platteland zijn verrezen. 
Dit tast het open landschap aan. Gelukkig is de huidige ruimte voor ruimte regeling 
beëindigd. Natuurlijk moet er soms ook gesloopt en herbouwd worden. Graag 
herinneren we de wethouder aan zijn toezegging dat hij hierover met ons in gesprek 
gaat. 

 
Sociaal domein: 

• Een op de 10 kinderen leeft in armoede, 1 op de 7 gezinnen gaat niet op vakantie en 
20% van de gezinnen heeft met schulden te maken. Dit zijn getallen die ons niet 
onberoerd laten en maximale aandacht verdienen. 

• Vanuit de jeugdzorg bereiken ons verontrustende berichten. Uit huis geplaatste 
kinderen zijn extra kwetsbaar en verdienen bescherming. Zij mogen geen slachtoffer 
worden van een falend jeugdzorg beleid. Het is diep treurig dat er nog steeds zo 
geëxperimenteerd wordt met deze jongeren en dat het voor komt dat een jongere 
uit de NoordKop wordt onder gebracht in de Achterhoek.  

• Ouderen verdienen onze steun. Dagbesteding, wijkcentra en ontmoetingspunten zijn 
daarin een belangrijke schakel. De PvdA vraagt aan de portefeuillehouder om zo 
spoedig mogelijk met een oplossing te komen om de uitbreiding van de DOP in 
Petten mogelijk te maken. 

• We willen graag meer investeren in schuldhulpverlening, dat het liefst uitgevoerd 
door eigen medewerkers van de gemeente zelf. 

• De culturele sector wordt zwaar getroffen door de pandemie en functioneert 
nauwelijks meer. Ook de inkomsten voor kunstenaars zijn sterk terug gelopen. De 
PvdA vraagt aan de portefeuillehouder of aangegeven kan worden welke rol de 
gemeente daarin kan spelen. 



• Laaggeletterdheid wordt een steeds groter probleem onder zowel de autochtone als 
allochtone bevolking. Welke rol speelt de overkoepelende organisatie Probiblio uit 
Hoofdorp hierin en maken onze bibliotheken hier gebruik van? 

 
Duurzame gemeente. 

• Schagen is hard op weg als gemeente om steeds duurzamer te worden. Toch is de 
nodige spoed vereist om in 2030 55% Co2 reductie te bereiken en 50% duurzame 
energie. Dit vraagt om een actieve opstelling binnen de RES samenwerking in de 
NoordKop. Vluchten kan niet meer. 

• Daag Dorpen of een wijk uit om van het gas te gaan en op een andere bron van 
energie over te gaan die past bij de milieudoelstellingen die in 2050 gehaald moeten 
worden.  

• We mogen ons niet verschuilen achter energieopwekking die voorlopig nog tot de 
onmogelijkheden behoren. Kernenergie mag dan een stuk veiliger zijn, maar het 
afvalprobleem is nog lang niet opgelost. De kosten van een centrale zijn groot en het 
vergunningentraject kost meer dan 10 jaar. 

• Meer bomen in onze gemeente kan een structurele bijdrage leveren aan het 
terugdringen van de CO2 probleem en levert een belangrijke bijdrage aan een 
schoner milieu. Wij vragen vaart te maken met de landschapsvisie om 300.000 extra 
bomen te planten en de financiering met de provincie rond te krijgen. Probeer hier 
ook de omliggende gemeentes in te betrekken. 

• We vragen u oog te hebben voor mensen met een kleine portemonnee en daar ook 
subsidies voor open te stellen. Zeer belangrijk om draagvlak te creëren om de 
uiteindelijke klimaat doelen te halen.  

• De PvdA wil  bedrijven stimuleren om versneld energieneutraal en circulair te 
worden. In het buitengebied willen we de aanvraag voor kleine windmolens met een 
as van 15 meter mogelijk maken. 

• Afvalstromen zouden beperkt moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld door inwoners 
te belonen die hun afval tot het minimum weten te beperken.   

• Van ons mag gevraagd worden dat we ingrijpende maatregelen gaan doorvoeren om 
het milieu, de leefbaarheid en toekomst veilig te stellen voor de komende generaties.  

 
Infrastructuur: 

• Inwoners voelen zich betrokken bij de openbare ruimte. Het is hun directe leefomgeving 
waar steeds meer gebruik van gemaakt wordt. In de buitenruimte moeten er plekken zijn 
waar de kinderen kunnen spelen. Ook wordt er in de omgeving steeds meer gesport, gefietst 
en gewandeld. 

• Er val nog veel te verbeteren aan de fiets- en wandelpaden. Ook het veiliger maken 
van wegen en buurten loopt nog achter. Van het landbouw-, vracht-en 
personenverkeer mag gevraagd worden hun snelheid aan te passen en de veiligheid 
van mede weggebruikers voorop te stellen. 

• Daar waar nodig mag de snelheid aangepast worden met een beperking tot 30 km/u. 

• Wanneer wordt het snel fietspad tussen Schagen en Alkmaar aangelegd? 

• Aanleg van een regenboog zebrapad willen we alleen tussen het groen als dit 
aanwezig is bij een extra brede weg. 

• We vragen u de buitenruimte waar mogelijk te veranderen van grijs in groen en ga 
biodiversiteitsslingers aanleggen. Start een campagne 'laat biodiversiteit ontkiemen'.                                                          



 
Burgerparticipatie: 

• Dit is lange tijd een toverwoord geweest in de politiek. Er zijn hele goede praktische 
voorbeelden mee behaald zoals het Roockershuyspark in Tuitjenhorn. Maar inwoners 
voelen zich soms ook teleurgesteld omdat een project totaal anders kan uitvallen dan 
waarop ze hadden gerekend. Bij een project spelen vaak tegenstrijdige belangen en 
die moeten eerst duidelijk uitgelegd worden. Ook zijn er steeds meer wettelijke 
bepalingen waar rekening mee gehouden moet worden en financiën zorgen ook niet 
zelden tot beperkingen.  

• Een sterk inlevingsvermogen van betrokkenen is hier voor nodig. Een oefening in 
inclusief denken kan daarbij helpen. 

• Betrokkenheid van burgers in dorpsraden, klankbordgroepen en andere projecten 
moet vooral gestimuleerd worden maar vraagt bij aanvang om een duidelijk kader. 

 
Samenwerking: 
Solidariteit zit in de genen van de PvdA en is voor ons een belangrijke leidraad voor 
samenwerking. De PvdA wil z’n dankbaarheid uitspreken aan de politieke partijen uit de 
gemeenteraad van Schagen die voor de motie hebben gestemd over de kindvluchtelingen in 
Griekenland. Internationale solidariteit is en blijft noodzakelijk. Dit laat ons buurland 
Duitsland ook zien door 2000 kindvluchtelingen naar hun land toe te halen. Even zo is dit 
land bereid om ernstig zieke corona patiënten uit ons land op te nemen in hun ziekenhuizen. 
De PvdA spreekt daar  grote waardering voor uit. We leven nu in een moeilijke tijd en dat 
vraagt om meer dan normale inspanning. Als we hulp blijven geven, ook over grenzen heen 
zal dit ook voldoening geven en onze eigen problemen leren te relativeren. 
 
Tot slot: 
Een woord van dank aan de organisatie voor het opstellen van de begroting 2021 en de 
tussenbegroting met aanpassingen voor het jaar 2000. Bepaald geen sinecure in deze tijd. De 
PvdA wil binnen de coalitie een positieve inbreng blijven leveren en ziet deze samenwerking 
voor het komend jaar met vertrouwen tegemoet. De PvdA werkt ook graag samen met alle 
politieke partijen in de gemeente Schagen. Het gaat om alle inwoners en iedereen telt mee. 
 
Jan Schrijver PvdA fractievoorzitter in de gemeente Schagen.   
SintMaarten  30 oktober 2020  
     
    
 
    
  
 
    
 
   
 
 
              
 



   
  


