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Algemene beschouwingen begroting 2021 Raadsvergadering 3 november 2020 

Voorzitter, 

Wat hebben we een jaar achter de rug. Wie van ons had dit ooit kunnen bedenken wat er op ons af is 

gekomen m.b.t. de wereldwijd verspreide virus Covid-19 ofwel Corona. Wij willen dan ook als eerste 

stilstaan bij die mensen die hun dierbare zijn verloren, de mensen die getroffen zijn een goed herstel 

wensen en de ondernemers die getroffen zijn heel veel sterkte wensen en hun medewerkers want dit 

gaat niet in de koude kleren zitten en we zijn er nog niet. Daar waar de Seniorenpartij kan helpen 

zullen we er zijn. 

Dan, hoe zakelijk dat ook klinkt, draait de wereld door en gaat het leven verder. Door Corona is er 

van de financiële organisatie veel verlangd en dan met het oog op het opstellen van de begroting. 

Voorwaar geen sinecure. Onze complimenten gaan dan ook uit naar de gehele organisatie die hier 

hun steentje hebben bijgedragen. 

Voorzitter, dan onze algemene beschouwingen. Deze houden wij kort en pakken er een paar high 

lights uit wat niet wil zeggen dat we het overal mee eens of oneens kunnen zijn maar gelet op de 

wijze van het digitaal vergaderen bijzonder lastig en wat naar onze mening de kwaliteit niet altijd ten 

goede komt m.b.t. de discussie wat moet leiden tot een goed besluit. 

Voorzitter, voor de Seniorenpartij Schagen is participatie met burger en bedrijf heel belangrijk, 

immers wij zijn er voor deze groep waarvoor we besluiten moeten nemen. U schrijft onder het kopje 

maatschappelijk effect dat digitale participatie het buurtgericht samenwerken verhoogd en 

vervolgens een opsomming van hoe u dit verder wil bereiken. Het valt ons op dat hierin de 

dorpsraden niet worden genoemd. 

Reactie  

Het college vindt de samenwerking met dorpsraden van essentieel belang. Juist om uiting te geven 

aan het belang van dorpsraden vergadert het college eens per jaar met alle dorpsraden op locatie 

om te vernemen wat er in de dorpen leeft. Het online platform www.samen.schagen.nl is niet 

ingericht om als dorpsraad of wijkvereniging digitaal te kunnen participeren. Uiteraard kunnen 

individuele leden wel namens de dorpsraad in gesprek gaan met de inwoners van het dorp. We 

onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor dorpsraden en wijkverenigingen om via het online 

platform onderling digitaal met elkaar te communiceren. En vanaf medio 2021 kunnen initiatieven 

van individuele inwoners, dus ook dorpsraden of wijkverenigingen, op het platform geplaatst 

worden.  

Op veel fronten wordt er naar onze mening veel tekort aan participatie gedaan, voorbeelden zijn 

bijv. de Regionale Energie Strategie (RES) en de hotelontwikkeling in Grote Keeten. Bij 

hotelontwikkeling heeft participatie hoegenaamd niet plaats gevonden en bij de RES zijn alleen 

belanghebbende aan het woord geweest en heeft de participatie zich verder toegespitst op 

bedrijven en energie coöperaties. En als participatie zich al voordoet dan verdiend de wijze van 

communicatie de nodige aandacht. Deze klachten beperken zich niet tot enkele personen maar vele 
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personen. Voorzitter, de Seniorenpartij Schagen vraagt het college hier als uitvoerder meer op te 

letten, meer tijd te nemen voor participatie een meer transparante communicatie waardoor 

begripen draagvlak ontstaat en beperkt zich niet alleen tot het “gehoord” worden. Zoals het er nu 

staat is het naar onze mening een dode letter. 

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. 

blz. 5 Digitale toegankelijkheid en Participeren 

Wij lezen dat de gemeente de digitale dienstverlening verder gaat uitbreiden en dat past in deze tijd 

maar we moeten ons wel realiseren dat ongeveer 10% van onze inwoners geen gebruik van maakt 

van internet. Verder digitaliseren is prima maar we moeten wel een achtervang hebben om deze 

groep burgers te bereiken. Als we daar niet in voorzien dan, komen deze burgers nog verder buiten 

de maatschappij te staan en dat moeten we niet willen. Wij denken onder anderen dat het goed is 

om met name de dorpsraden bij participatie projecten te betrekken. De dorpsraden weten in vele 

gevallen wel wie/wat en waar die aandacht/informatie gebracht moet worden. 

Voorzitter, hoe denkt het college erover om in contact blijven met de duizenden inwoners die niet 

digitaal zijn ontsloten. 

reactie 
Het verder digitaliseren van onze dienstverlening en zorgen voor digitale toegankelijkheid doen wij 
mede ook voor een groep inwoners die minder mobiel zijn of door een beperking voor een groot deel 
afhankelijk zijn van internet. Naast het aanbieden van onze dienstverlening via de digitale weg, blijven 
we onze diensten en producten ook aanbieden via de reguliere kanalen (telefoon, post, balie). 
NB: internetgebruik van Nederlanders neemt toe. In 2018 maakt 96,5% van de Nederlanders van  
12 jaar en ouder gebruik van internet. [Bron: CBS] 



Blz. 6 

Door ook steeds het onderhoud van wegen, wandel en fietspaden uit te stellen en alleen als het 

echt niet langer kan er iets aan te doen zal dit de komende jaren tot grote financiële tekorten 

lijden. Met de komst van 90 kilometer wegen wat erbij gaat komen in 2021 van het Waterschap 

zullen de problemen naar onze mening alleen maar groter worden. We hebben het gevoel dat we 

werken aan een Lappendeken. Het is net het stoppen van een sok, niet willen vervangen maar eerst 

de gaten stoppen. Uiteindelijk kan dit veel meer gaan kosten. Voorzitter veiligheid is nummer 1 en 

toegankelijkheid is voor mensen met een beperking een noodzaak dat deze zich goed moeten 

kunnen bewegen, geen beperkingen moeten hebben als zij de deur uit willen en dat zeker in deze 

tijd. 

Als we de wegen, fietspaden en trottoirs niet op orde hebben durven vele mensen niet de deur uit te 

gaan omdat zij bang zijn te struikelen voor bijvoorbeeld ongelijk liggende stoeptegels of gaten of 

scheuren in het wegdek met alle gevolgen van dien. 

Vooral in de buiten gebieden zitten veel wegen al vol met gaten en scheuren. Als wij een keer een 

strenge winter krijgen met sneeuw en gladheid zijn de rapen helemaal gaar! 

Reactie 
De raad heeft reeds eerder besloten om versneld in te groeien van respectievelijk 300.000 naar 450.000 

per jaar. Het programmeren is momenteel met name nog gericht op groot onderhoud dat 

kapitaalvernietiging voorkomt. Door het vergroten van ingroei ontstaat er eerder ruimte om dit principe 

te kunnen loslaten. 

Voor de overdracht van de kapitaalgoederen van HHNK zijn budgetten opgenomen in de begroting. 
Deze budgetten zijn tot stand gekomen volgens de methodiek van project Basis Op Orde en het daarbij 
behorende kwaliteitsniveau van gemeente Schagen. 

Wij als politiek gaan niet altijd vanuit de technische kant e.e.a. beredeneren maar zeker zo belangrijk 

doen wij dat met de burger. Beleving en gevoel is totaal anders dan technisch en op basis daarvan 

zouden wij ook hier de discussie willen voeren op hoofdlijnen als we dat inzicht hebben immers de 

raad heeft hierin ook haar verantwoordelijkheid en beoordeeld niet alleen op technische afwegingen 

maar zoals gezegd het gevoel en onze toeristische aantrekkelijkheid. 

Voorzitter, de Seniorenpartij is een partij die behoedzaam is, best zuinig met de centen wil omgaan 

maar m.b.t. het onderhoud zouden wij u graag meegeven te onderzoeken of het achterstallig 

onderhoud sneller kan worden ingelopen door het aangaan van een totale financiering. De rente is 

laag en zou ons op termijn geld kunnen besparen. Wij vernemen graag van de andere partijen hierin 

hun mening als ook van het College als uitvoerend orgaan. 
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Riool- en wegrenovaties. 

Er staan grote projecten op stapel zoals de rioolrenovaties in Stroet, Sandepark, Hartendorp en 

Alingterp in Warmenhuizen. Ook worden er grote wegrenovaties voorbereid in Stroet, 

Warmenhuizen, Schagerbrug, de Kanaalstraat in Schagen en de hoofdassen in Tuitjenhorn zoals 

vermeld. Allemaal prima maar wij missen het totaaloverzicht als raad en zouden graag meer inzicht 

willen hebben. 

We weten dat er ook nog een renovatie op stapel staat van de Zeeweg in Sint Maartensvlotbrug. 

Deze komen we niet tegen in het overzicht. Wij vragen ons af of er dan nog meer is wat niet op 

de lijst staat vermeld. 

Hoe kan het zo zijn dat deze projecten al jaren op een lijstje staan voor uitvoering maar wij horen 

en zien hier niets over. Zijn er al gesprekken met de aanwonenden? En denk dan even aan uw 

participatienotitie. 

Wat gaat er nu in 2021 daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd worden? Of schuiven wij alles 

gewoon weer een jaartje door? 

Reactie 
De door u genoemde projecten maken onderdeel uit van de meer jaren programmering voor groot 

onderhoud / vervanging van kapitaalgoederen. 

De programmering voor de rioolrenovaties Stroet, Sandepark, hartendorp en Alingterp is zo dat de 

voorbereiding start in 2021 en de uitvoering gepland staat voor 2022. 

De projecten Zeeweg, Schagerweg en de hoofdassen Tuitjenhorn (fase 1) bevinden zich momenteel in 

de ontwerpfase. De planning is dat de daadwerkelijke uitvoering van deze projecten start in 2021. 

De ontwerpfase voor het project Kanaalstraat start eind 2020 / begin 2021. 

Bij al deze projecten wordt een uitgebreid participatie traject doorlopen. In het kader van de actieve 

informatieplicht bent u via de raadsinformatie t.b.v. uw oordeelsvormende vergadering maandelijks 

geïnformeerd over de voortgang van de genoemde projecten.  

Waarbij opgemerkt dat de Zeeweg in Sint Maartensvlotbrug wordt aangepakt op basis van 

economische zaken / toerisme. Over de voortgang van dit project bent u daarom bij de raadsinformatie 

geïnformeerd vanuit pfh. Beemsterboer. 

Ook over de projecten die straks opgestart gaan worden wordt u in het kader van de actieve 

informatieplicht weer op deze wijze geïnformeerd.  

Uitgangspunt is dat Kanaalstraat, Stroet en Sandepark in 2021 worden voorbereid en in 2022 worden 
gestart. De Schagerweg, Zeeweg en hoofdassen Tuitjenhorn (fase1) zijn in 2020 voorbereid en is 
verwachting voor start uitvoering in 2021. 



Blz. 16. 

De Seniorenpartij staat helemaal achter de tekst dat inwoners moeten kunnen wonen in de kern 

waar zij willen. Echter als we kijken naar de diverse bouwplannen dan stellen wij vast dat er 

tekort wordt gebouwd voor starters en senioren. Kijken we naar het plan van bijv. Dirkshorn wat 

op zich een heel mooi plan is maar blijkt dat 80/90 % van de kopers buiten de gemeente Schagen 

komt. Terugkijkend naar deze situatie vinden wij dat dit niet wenselijk is en moeten bouwen voor 

onze inwoners of economisch gebondene gelet op onze inspanningen om te bouwen voor 

starters en seniorenwoningen denk aan hofjes enz. 

Reactie 

Het college deelt de zorgen van de Seniorenpartij. De woningnood in onze gemeente blijft 

onverminderd groot. Het college ziet in de zorgen bevestigd dat zij de ingezette lijn van 300 

woningen per jaar waarvan 30-40% sociale huur en koop, nadrukkelijk moet voortzetten.  Er wordt 

hard gewerkt om de komende maanden voor veel ontwikkelingen de ‘papieren realiteit’ van 

voorbereiding om te zetten in concrete uitvoering van projecten.  

Met betrekking tot het aantrekken van bewoners van buiten de regio geven wij u mee dat al op 

verschillende manieren wordt ingezet op het in eerste instantie bereiken van de eigen bewoners, 

zowel door gemeente als ontwikkelaar. Bijvoorbeeld door alleen lokaal te adverteren en/of door 

een specifiek puntensystemen toe te passen.  

Blz. 17 

Meer ruimte voor bedrijvigheid en maatschappelijk effect. 

Voorzitter door het Corona-virus is de economische situatie abrupt veranderd. De Seniorenpartij is 

het helemaal eens met u dat onze ondernemers de volledige ondersteuning moeten krijgen, korte 

procedures van belang kunnen zijn, vertragingen te allen tijde voorkomen moeten worden en 

misschien wel dat wij op postzegel niveau meer kunnen doen dan landelijk wordt opgelegd of 

geregeld. Dit vraagt natuurlijk veel van onze organisatie en willen op voorhand de medewerkers 

daarin bedanken. Door met z’n allen hand in hand verder te gaan kunnen we veel bereiken en 

moeten wij er als gemeente niet voor zorgen dat daar een schakel mist. 



FRACTIESECRETARIAAT

Blz. 30 Investeringen. 

Voorzitter, Onlangs is bekend geworden dat er een rekenfout zat van maar liefst 160.000 euro en is 

inmiddels gerepareerd maar de stukken waren al wel de deur uit. 

Voorzitter, hoe worden de cijfers gecontroleerd want we spreken wel over een miljoenen begroting 

en hoe gaat straks het College haar eigen rechtmatigheidstoets afgeven. Dit wordt nu nog door een 

externe accountant gedaan en deze verandering baart ons zorgen. De auditcommissie heeft hierin 

ook haar rol gehad en willen hen ook bedanken voor de kritische houding hierin. Dit vraagt ook van 

de politiek meer aandacht en wij als Seniorenpartij zijn bereid om, samen met de organisatie, hier 

verdere invulling aan te geven. 

Reactie 
De rechtmatigheidsverantwoording gaat deel uitmaken van de jaarrekening. De jaarrekening wordt 
opgesteld door het college en gecontroleerd door de accountant. De accountant geeft een 
getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening (de baten, lasten en balansmutaties ), waarvan de 
rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Het implementatieplan is in voorbereiding en 
wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden

Blz. 33 
Dan de indicatoren. Voorzitter het is leuk dat er een indicator is opgenomen over bijvoorbeeld de 
Burgerpeiling. Maar als je beseft dat er in de stad Schagen andere normen gelden dan voor de buiten 
gebieden, dan geeft de uitslag een scheef beeld. Wij vinden dat we niet kunnen schermen met dit 
lijstje wat naar onze mening niet correct is. Het merendeel van onze inwoners is woonachting in de 
stad Schagen. Vooral de wegen, wandel en fietspaden zijn buiten de stad Schagen in een veel 
slechtere staat. 
Voorzitter, wij zouden wel eens eenzelfde lijstje willen zien maar dan óók met een peiling van de 
inwoners van buiten de stad Schagen en misschien moeten we daar op meer indicatoren over 
nadenken. Hoe denkt hier het College over maar ook de collega raadsleden immers elke indicator 
kost geld. Wij zijn voorstander om grote maatschappelijke zaken wat eenieder raakt op deze manier 
te bevragen. 

Reactie 

Met “Waar-staat-je-gemeente” gebruiken we een landelijke methodiek. Hierin maken we een vergelijk 

tussen de gemeente Schagen en andere aangesloten gemeenten, waarbij geen differentiatie is toegepast 

tussen stedelijk- of buitengebied. De beoordeling van het buitengebied is ook opgenomen in het 

gemiddelde waarderingscijfer. 

Blz. 40. 

Investeringen, hier zien wij zaken vermeld staan die elders niet op een lijstje staan of hebben 

gestaan zoals: 
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1- Aanleg fietspad Dergmeerweg in 2021. Wij dachten dat dit niet door zou gaan, en er een 

fietspad zou komen vanaf de Vezet fabriek richting provinciale weg. Is dit al voor uitvoering 

gereed in 2021? 

Reactie 
Het budget voor een fietspad langs de Dergmeerweg is deels gebruikt voor fietsstroken op een 

gedeelte van de Dergmeerweg. Het resterende budget wordt gebruikt voor de aanpassing van 

kruispunt Dergmeerweg – Warmenhuizerweg, ten gunste van de verkeersveiligheid van fietsers 

2- Vervanging riool Sint Maartensweg? Hier hebben we ook nog niets over gelezen. Wanneer 

gaat dit plaats vinden en is dit ook al gereed voor uitvoering in 2021? 

Reactie  

Devervanging van het riool aan de Sint Maartensweg ten oosten van de Grote Sloot in Sint 
Maartensbrug is geprogrammeerd in 2023. Dat betekent in 2023 voorbereiden en in 2024 uitvoeren 

3- Als er bomen geplant gaan worden lijkt het ons verstandig er dan ook een budget bij te doen 

voor het onderhoud van deze bomen met name het water geven want elke investering in 

een boom zonder onderhoud is verloren geld. De staat van de laatste jaren geplante bomen 

is zeer matig door de droge zomers en die droge zomers zullen er volgens de 

wetenschappers nog veel meer komen. Dat betekent dat er op termijn veel bomen het niet 

zullen overleven als we daar geen aandacht meer aan schenken. 

Reactie 

Bij het planten van de bomen maken we afspraken over de nazorg. Dit betekent dat de bomen na het 

planten water krijgen als dit nodig is. De nazorg is meegerekend in het budget. Als de nazorgperiode 

voorbij is komen de bomen in het regulier onderhoud watergeven is dan niet meer nodig

Blz. 40 
Voor de jeugd GGZ gaat 2 x per jaar een toetredingsronde gelden vanaf 2021 waar we blij mee zijn. 
Dat alles draagt bij tot het terugdringen van de wachtlijsten. 
Voor de jeugdzorg + wordt in 2021 er naar toegewerkt dat de jeugdige in zijn eigen omgeving kan 
wonen, naar school kan gaan en kan werken aan zijn eigen ondersteuningsvragen, immers een 
jeugdige uit zijn sociale omgeving halen is schadelijk voor de rest van zijn of haar leven. Hier is een 
stap gezet die de Seniorenpartij alleen maar kan toejuichen als ook de samenwerking met 18 
gemeenten. 



Reactie 
Wij zijn blij dat u de stappen die wij ondernemen onderschrijft. 

Blz. 41 

Sport, sociale voorzieningen en cultuur. 

Het realiseren van de huiskamers schiet niet erg op en dat betreuren wij. Er wordt naar onze mening 

niet of onvoldoende duidelijk gemaakt wat de voordelen zijn van zo’n huiskamer. De Seniorenpartij 

vindt dat deze communicatie moet worden verbeterd en roept het college op hier actie op te 

ondernemen. 

Reactie 

Door corona, zoals u gemeld is in de tweede tussenrapportage, heeft roet in het eten 

gegooid in de ontwikkeling van de huiskamers. De gezondheid van de vrijwilligers die 

hier een belangrijke rol in spelen staat voorop 

Blz. 42 

Dan over de financiën en het gemeentelijk beleid. 

Voorzitter wij missen t.a.v. het beleid één aandachtsbullit namelijk deze. Wij willen de erfenis van 

schulden niet op volgende generatie afwentelen. Waarom wordt deze extra bullit gemist? Het staat 

de Seniorenpartij nog bij dat we schulden willen afbouwen of heeft de coalitie dit pad verlaten. Wij 

willen het College opdragen alsnog hieraan te werken en dit een blijvend aandachtspunt moet zijn 

en niet een letter op papier. 

Reactie  
Op de vraag of de coalitie dit pad heeft verlaten kunnen wij u aangeven dat wij dit pad zeker nog niet 
hebben verlaten. Zo is de vaste schuld over de periode 2013 t/m 2019 met ruim 16% gedaald. Het is 
wel zo dat door de schaarste aan middelen deze doelstelling steeds lastiger te realiseren is. 

Voorzitter, we hebben het hiervoor al genoemd dat wij als Seniorenpartij van mening zijn dat grote 

investeringen die op ons afkomen zoals onderhoud wegen nu in één keer opgepakt kunnen worden 

maar ook andere projecten. Hiervoor een totale financiering voor te organiseren tegen de huidige 

zeer aantrekkelijk rente. Dat betekent naar de toekomst toe dat wij onze schuldpositie weliswaar 

laten toenemen maar op langere termijn dit naar ons toekomt waardoor we daadwerkelijk in staat 

zijn om de schulden structureel te verlagen. Wij zouden het College willen vragen hier onderzoek 

naar te doen en de voor- en nadelen met ons te delen. Dit doet recht aan de schulden op lange 

termijn en geeft duidelijkheid naar de volgende generaties. 
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reactie 
Wij kijken continu naar de meest voordelige manier van werken en het doen van investeringen die op 
ons afkomen. Ook de wijze van financiering wordt hierbij betrokken. Op het moment dat een 
financieringsvraagstuk zich voordoet gaan wij bekijken in hoeverre er mogelijkheden zijn om onze 
financiering aan te passen naar nog gunstigere rentetarieven en voorwaarden. 
Overigens vinden wij uw verzoek wel paradoxaal ten op zichte van uw opdracht aan het college om  
te blijven werken aan het afbouwen van de schulden. (zie hiervoor erfenis schulden). 

Blz. 44 
In tijden waarin er geen vervoer mogelijk is vanwege besmettingsgevaar loopt dit spaak (Corona). 
Vrijwilligers/ buren doen hun best maar dat blijkt niet voldoende te zijn. Wij vragen het College om 
een spoedige evaluatie met het vervoersnetwerk aan te gaan waarbij ook de Regiobus meegenomen 
zou moeten worden. 

Reactie 

De vraag van ouderen die zelfstandig in hun eigen huis willen blijven wonen en vervoer nodig hebben 

om hun gebruikelijke dingen te blijven doen verdient de aandacht. Dit is onderdeel van het door u 

vastgestelde integraal beleidsplan “Maatwerk voor de inwoners”. Wij onderzoeken, samen met de 

gebruikers (waar het bestaande vervoersplatform ook deel van uit maakt) hoe wij een daadwerkelijk 

toekomstbestendig vervoersnetwerk in stand kunnen houden. Daarbij wordt er binnen onze regio 

ook naar oplossingen gezocht. 

Bij de provincie blijven wij aandacht vragen voor de bestaande situatie van het OV. 

Over de voortgang zullen wij u informeren. 

De Seniorenpartij is blij met de adviesraden en daarmee gelukkig dat het college deze adviesraden 
erkent als gesprekspartner. Wij hopen dat dit gecontinueerd zal worden. 
Blz. 48 

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing begrijpen wij de toename van het afval door de Corona 

crises. We hebben inderdaad afgesproken dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moeten zijn. 

Echter hier spreken wij over een niet voorzienbaar fenomeen en vinden dat we de extra kosten ten 

laste moeten laten komen van de algemene reserve. Er is in feite in causaal verband m.b.t. de 

ondersteuning van ondernemers en burgers en dat burgers eveneens die steun van de gemeente 

mogen verwachten. Uiteraard is een indexering normaal en structureel. 
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Reactie 

De afspraak is dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn. Er wordt daarin geen onderscheid 

gemaakt naar de oorzaken van meer of minder afval. De afvalstoffenheffing is berekend conform de 

actuele afspraken.

Wat betreft de toeristenbelasting is de Seniorenpartij van mening dat het tarief van 1,32 laag is ten 

opzichte van de omliggende gemeenten. Het verzet van de branche begrijpen wij niet helemaal 

want toeristenbelasting is niet een product van de ondernemer en dus ook niet ten laste zou 

behoren te komen tot het bedrijfsresultaat immers het is een gemeentelijke belasting. Wat wij wel 

interessant vinden is het vrijstellen van toeristenbelasting voor kinderen t/m 12 jaar. Als we dat met 

z’n allen willen is een toeristenbelasting van 1,40 pp op zijn plaats en het recreatieproduct voor de 

ondernemer interessant waarmee men kan adverteren om zo gezinnen naar zich toe te kunnen 

trekken. 

Gedifferentieerde tarieven is voor de Seniorenpartij geen optie. Een toerist is een toerist en heeft 

niets met het verblijf te maken. Als we dit doen dan zitten wij met één been in het 

ondernemersgedeelte immers die ondernemer die investeert in een beter product wordt ook nog 

eens “beloond” met een hogere toeristenbelasting. Dit moeten wij niet willen en wordt in feite de 

ondernemer die heeft geïnvesteerd gestraft 

Reactie 

De discussie over de toeristenbelasting is meerdere keren in de raad gevoerd en daarbij bleek een 

meerderheid voor het voorstel te stemmen om het tarief in 2021 te verhogen naar €1,32 per 

persoon per nacht. Er komt een nader onderzoek naar tariefdifferentiatie, waarbij uw voorstel 

voor een leeftijdsgrens zal worden meegenomen. 

Voorzitter tot zover. 

’t Zand, 26-10-2020 

Namens de Seniorenpartij Schagen 

Dhr. P. Vriend, 

Fractievoorzitter. 


