
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. 

Reactie 
We nemen uw signaal dat, gezien de huidige situatie, een tweedeling binnen de 
maatschappij mogelijk toeneemt, ter harte. Als hier op basis van signalen die wij ontvangen 
aanleiding toe bestaat, kunt u een onderzoek zoals u dit voorstelt overwegen.  



Het is mogelijk het abonnementstarief voor bepaalde groepen te verlagen van € 19,00 naar 
een lager bedrag. De gemeente heeft de beleidsvrijheid zelf bepaalde groepen hiervoor te 
definiëren. Als een dergelijk besluit gehouden zou worden, betekent dit een gat in de 
begroting binnen het sociaal domein ivm lagere inkomsten die tegen de uitgaven staan. 
Wellicht ten overvloede, nog het volgende. De eigen bijdrage voor de 
maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo bedragen € 19,00 per maand. De inwoners die aan 
het sociaal minimum zitten, kunnen gebruik maken van de collectieve 
ziektekostenverzekering vanuit de gemeente, waarmee ze de eigen bijdrage van € 19 niet 
meer betalen. 

• 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.  

Reactie 
Algemeen uitgangspunt is marktconforme verkoop. 
Het gebouw is voor een symbolisch bedrag aan Stichting Oldskoel verkocht onder de 
voorwaarde dat zij het alleen kunnen terug verkopen aan de gemeente voor hetzelfde 
bedrag als zij het pand verlaten. Het is voor de Stichting Oldskoel noodzakelijk het pand in 
eigendom te hebben om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies van fondsen. 
Daardoor kunnen zij het pand renoveren en voor de komende jaren veilig en goed 
gebruiken. 
Als gemeente hebben we belang bij sociaal maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid 
in de kernen en wijken bevorderen. Waar nodig kijken we naar de mogelijkheden om die 
initiatieven te ondersteunen. 

• 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. 

Reactie 
Dank voor uw signaal. Wij zullen de ontwikkeling kritisch volgen en als hiertoe aanleiding 
bestaat, u hierover informeren. 

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. 

Reactie 
In diverse woningbouwlocaties (Sportlaan/regioplein, Westerweg, Abbestederweg, Denneweg) is 

sprake van 100% sociale woningbouw. Het aandeel sociaal/goedkoop in ontwikkelingen is mede 

afhankelijk van financiële haalbaarheid. Per project wordt onderzocht of hogere opgave mogelijk en 

wenselijk is.  

• 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. 

Reactie 
Het college voelt zich bij het uitvoeren van projecten,  gehouden aan het het 

coalitieprogramma.  

• 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. 

Reactie 
Het college maakt zich zorgen over vrij komende agrarische bebouwing op lange termijn. 

Woningbouwontwikkeling op deze locaties is soms een mooie oplossing.  

De wethouder bedankt u voor deze herinnering. Het gesprek wordt in overleg met griffie in 

het eerste kwartaal 2021 ingepland.  

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. 



Reactie 
Wij delen uw zorg dat ook deze groep de aandacht verdient. 
Klopt het dat u hier uitgaat van cijfers op landelijk niveau?  

• 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.  

Reactie 
Dit onderwerp staat ook bij u in de belangstelling. Wij zijn met u in gesprek hoe de 
transformatie van de jeugdzorg zijn beslag zal krijgen. 

• 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. 

Reactie 
We zijn met het bestuur van Sebap, beheerder van het pand, in gesprek om de verbouwing 
voor te bereiden en te realiseren. Daardoor zal het pand ook geschikt zijn voor het gebruik 
door DOP. De inzet is de verbouwing in 2021 te realiseren. 

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

Reactie 
Met de nieuwe wet WGS krijgt de vroegsignalering een prominentere plek vanaf 1 januari 
a.s.. Dit is onderdeel van het door u onlangs vastgestelde integrale beleidsplan “Maatwerk 
voor de inwoners”. De wijkteammedewerkers vervullen hierin uiteraard hun rol. 

• 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. 

Reactie 
We hebben inmiddels bericht van de Provincie ontvangen dat we een bijdrage van ruim € 
43.000 ontvangen voor een aantal culturele instellingen in onze gemeente. 
We hebben in afstemming met uw raad € 100.000 vrijgemaakt om culturele - en 
sportvoorzieningen te ondersteunen als die door corona financiële problemen krijgen. De 
instellingen en verenigingen hebben medio oktober 2020 een brief gekregen op basis 
waarvan zij een aanvraag voor ondersteuning kunnen indienen. 
Begin 2021 zullen we de aanvragen afhandelen. 
In deze tijd geldt voor vrijwel alle instellingen, particuliere ondernemers en kunstenaars dat 
zij creatief en innovatief naar hun werkzaamheden moeten kijken op welke wijze die 
voortgezet kunnen worden. 
Er zijn diverse regelingen, landelijk, provinciaal en soms via brancheorganisaties, waar een 
beroep op gedaan kan worden om de financiële knelpunten op te vangen. 
Nu de corona maatregelen langer duren dan gehoopt en mogelijk strenger zullen worden 
zullen we ons beraden op welke wijze we de culturele sector kunnen ondersteunen en als 
daar extra budget voor nodig is, dit voorleggen aan uw raad. 

• 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? 

Reactie 
Probiblio is de landelijke vereniging voor openbare bibliotheken. KopgroepBibliotheken is als 
openbare bibliotheek actief in onze gemeente. 
Met Kopgroepbibliotheken hebben we het Taalhuis in Schagen opgezet, daarin werken zij 
samen met het Roc Kop van Noord-Holland en Stichting Wonen Plus Welzijn. Zij bieden 
laagdrempelige taalvoorzieningen aan en kunnen eenvoudig verwijzen naar het aanbod voor 
laaggeletterden bij het Roc Kop van Noord-Holland. 
Wonen Plus Welzijn coördineert de vrijwillige Taalmaatjes. 
Verder worden uit het Educatiebudget door het Roc Kop van Noord-Holland cursussen bij 
Pro-bedrijven gegeven voor mensen met een lage taalvaardigheid. 
Het Roc Kop van Noord-Holland biedt in heel Noord-Holland-Noord taalcursussen aan voor 
laaggeletterde Nederlanders en voor hier verblijvende buitenlanders (vergunninghouders 
nadat die hun inburgeringsplicht hebben afgerond en arbeidsmigranten). 

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. 

Reactie 
In het RES-proces zijn ook al flink wat individuele inwoners en dorpsraden namens inwoners 

betrokken geweest. Maar dat kan zeker nog beter en dat willen we ook. Met de aanschaf 

van het online participatieplatform CitizenLab kunnen we ook voor de RES de inwoners beter 

bereiken in Coronatijd. Bij het concretiseren van de RES zoekgebieden gaan we zoveel 

mogelijk omwonenden proberen te bereiken. Over de beste manier om dit te doen zijn we 

ook met een aantal dorpsraden in overleg. 

• 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.  

Reactie 
Het uitdagen van dorpen of wijken om met eigen initiatieven te komen is zeker een goed 

idee. Aandachtspunt daarbij is wel de bemensing vanuit de gemeente. 

• 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. 

Reactie 
We zijn volop bezig om de extra bomen ambitie in praktijk te brengen. Hiervoor komen al 

steeds meer projecten in beeld. 

• 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.  

Reactie 



We hebben zeker oog voor de mensen met kleine beurs, een van de uitganspunten van ons 

dzh-programma is dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijft. 

• 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. 

Reactie 
Beleid kleine windmolens willen we zo snel mogelijk in een paraplubestemmingsplan 

(toekomstig omgevingsplan) gaan regelen.  

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

Reactie 
Om inwoners individueel (financieel) te belonen is een andere manier van 

afvalstoffenheffing nodig. U doelt waarschijnlijk op de diftar (geDIFferentieerde TARiven) 

methodiek. Inwoners die goed hun afval scheiden worden ‘beloond’, die dat niet doen 

betalen meer. 

Met diftar bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste 

deel is voor iedereen binnen de gemeente gelijk en wordt gevormd door de kosten van 

gezamenlijke voorzieningen, de inzet en het beheer daarvan. Denk aan de inzamelwagens, 

de containers aan huis, de ondergrondse containers, het afvalbrengstation etcetera. 

Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat de grijze container aan de weg 

wordt gezet of er restafval in de ondergrondse container gestopt wordt. Het is daarmee een 

stimulans om afval te scheiden. Elke inwoner heeft invloed op de eigen hoogte van de 

aanslag afvalstoffenheffing door beter afval te scheiden. 

De theorie is mooi, de praktijk vaak anders. In Schagen is niet voor dit systeem gekozen. 
Naast dat deze wijze van inzamelen complexer is, omdat er per huishouden een 
afvalregistratie bijgehouden moet worden, bestaat ook het risico dat inwoners op 
oneigenlijke wijze het aanbod van restafval laag proberen te houden. Door restafval te 
dumpen op plaatsen waar het niet gewenst is, of door restafval ook in de PMD of GFT bak te 
gooien. Met het risico dat partijen herbruikbaar afval worden afgekeurd op vervuiling. Met 
hoge meerkosten voor de gemeente als gevolg. En uiteindelijk ook weer doorwerkend in de 
afvalstoffenheffing.

• 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.  



Reactie 
Verder zijn we heel blij met alle punten vanuit de PvdA, die onderschrijft het college volledig. 

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. 

Reactie 
De wandel- en fietspaden worden onderhouden op het door de raad vastgelegde 

onderhoudsniveau. Hier is het financiële groeipad naar 2028 ook op gericht.  

Voor het veiliger maken van de wegen worden de richtlijnen van het programma “Duurzaam 

Veilig” gehanteerd, zodat op de lange termijn alle wegen en buurten hieraan voldoen. 

Daarnaast is de gemeente onder leiding van de provincie hard bezig om op basis van het 

landelijke Strategische Plan Verkeersveilig 2030 de veiligheid te verbeteren. Hierbij wordt 

gestuurd op basis van de grootste risico’s, om zodoende het aantal verkeersslachtoffers 

verder te reduceren. 

Daarnaast wordt vrijwel continue gewerkt aan kleine verbeteringen in de openbare ruimte 

en de bewustwording om de verkeersveiligheid te vergroten. 

In 2019 is gestart met een gezamenlijke campagne om de verkeersveiligheid mbt 

landbouwvoertuigen te vergroten. Bij meldingen hierover worden deze doorgeven aan de 

OFS, zodat zij deze weer kan bespreken met de LTO. 

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

Reactie 
Als gemeente gaan we de komende periode inventariseren welke wegen eventueel in 

aanmerking komen voor een snelheidsverlaging.  

In het ambitieplan uit 2017 door de raad is vastgesteld staat ook aangegeven dat de meeste 
wegen binnen de bebouwde kom als 30 km/u-wegen worden ingericht. Het plaatsen van 
alleen bebording is in het verleden vaak gedaan. Dit blijkt echter onvoldoende te zijn om 
deze snelheid ook af te dwingen. Het programma Duurzaam Veilig schrijft een aantal fysieke 
inrichtingsmaatregelen voor om deze snelheid ook daadwerkelijk af te dwingen. Waar deze 



maatregelen nog niet zijn genomen worden zij alsnog ingevoerd zodra een weg aan groot 
onderhoud of reconstructie toe is.

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

Reactie 
Het is nog niet bekend wanneer de doorfietsroute in zijn geheel aangelegd is. De route 
wordt binnenkort vastgesteld en dan is het aan gemeenten en Provincie om de verschillende 
delen van de route aan te leggen, al dan niet in combinatie met groot onderhoud of andere 
projecten die op de planning staan. 

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

Reactie 
Op 4 november zal wethouder J. Kruit met een aantal medewerkers bespreken waar het 
regenboogpad het beste kan komen. Met deze wens zal hierbij rekening worden gehouden. 

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

Reactie 
Dit zit volop in de projecten van ons programma Bollen en Bijen. Dit najaar is 16 km berm 

ingezaaid in de vorm van een bijenlint.  Rond het station is overbodige verharding verwijderd 

en hier komt groen voor terug. En we gaan dit najaar insectvriendelijke bollen planten in 

bosjes (bosplantsoen) verspreid over de gemeente. 

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  


