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Inleiding 

In deze coronatijd is bijna niets voorspelbaar. Faillissementen dreigen, 

oplopende werkloosheid: de crisis slaat hard toe en het einde is voorlopig nog 

niet in zicht. De SP leeft mee met alle ondernemers en inwoners die door de  

corona crisis geraakt worden. 

Het is een mooie prestatie van het college om in deze donkere en onzekere 

tijden een sluitende begroting te kunnen presenteren. Of het inderdaad zo 

uitpakt als verwacht  zal de toekomst leren.  Het ligt op dit moment binnen 

niemands mogelijkheden om aan die onzekerheden iets  te veranderen. 

Het is iets om trots op te zijn,  dat  daar waar de éen na de andere gemeente 

meldt in de financiële problemen te zitten, Schagen het hoofd goed boven 

water lijkt te houden.  

De cursieve passages in deze beschouwing, zijn de items waarover we in ieder 

geval  graag een reactie van het college zien. 

 

Woningbouw 

Wij hebben veel  waardering voor de pogingen van het college om de 

hoeveelheid te bouwen woningen te verhogen. Ook de ambities klinken 

veelbelovend: “bouwen voor alle doelgroepen, inwoners kunnen wonen in de 

kern waar zij willen wonen”. Maar …. het zijn wel papieren ambities en er moet 

maar afgewacht worden of de doelstellingen gehaald worden. 

 Wij maken ons daar toch zorgen over. In verschillende stukken wordt 

aangegeven dat de Gemeente Schagen bouwt voor hun inwoners. Als je de  

stukken doorneemt wordt duidelijk dat dat  maar gedeeltelijk waar is. Er wordt 

sowieso veel gebouwd in het duurdere koopsegment. Of het nu gaat om 

grotere projecten of om “ruimte voor ruimte” projecten: het gaat veelal om 

woningen in het duurdere koopsegment.  Dat zou nog positief te waarderen 

zijn, als het tot doorstroming zou leiden. Maar een  groot contigent duurdere 

koopwoningen gaat naar inwoners van buiten de gemeente Schagen. Het is een 

bekend fenomeen  dat er ten opzichte van de randstad een “waterbed effect” 

ontstaat: door de dure koop- en huur woningen in de randstad wijken veel 

inwoners uit naar de regio Alkmaar. Als gevolg daarvan stijgen de 

woningprijzen in die regio en woningzoekenden uit de regio Alkmaar wijken uit 
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naar de Noordkop. Met als gevolg ook in de Noordkop een grote  stijging van 

de koopprijzen, waardoor koopwoningen voor de lagere en middeninkomens 

onbereikbaar worden. Dat inwoners uit de dure gebieden naar de Noordkop 

verhuizen is alleszins begrijpelijk, maar niet in het belang van de inwoners van 

Schagen. Het lijk er zelfs op dat het inmiddels gemeentelijk beleid  is om  

gezinnen vanuit de randstad naar Schagen te trekken. In het hoofdstukje 

´Kindvriendelijke gemeente”, wordt dat  expliciet omschreven. Wij vinden dat 

heel zorgelijk. De woningnood onder de eigen inwoners is heel groot en 

mensen aantrekken van buiten de regio staat haaks op het belang van de 

woningzoekenden in Schagen. 

In een toenemend aantal gemeenten zijn er initiatieven om de starters en 

mensen met een lager en midden inkomen toch in de gelegenheid te stellen een 

woning te kopen. Dat gebeurt dan onder ander doordat inwoners een 

(nieuw)bouw woning kopen waarvan  van de grond vooralsnog eigendom van 

de gemeente/woningbouwcoöperatie blijft. Afhankelijk van de ontwikkeling van 

het inkomen van koper, kan de grond dan na verloop van tijd alsnog gekocht 

worden.  In het belang van deze groepen is het zeer wenselijk dat het college 

een onderzoek of en op welke wijze dit soort initiatieven ook in Schagen te 

realiseren zijn. 

Ook een extra inspanning van het college om meer sociale huur- en 

koopwoningen te realiseren zou de druk op de woningmarkt voor mensen met 

een lager of gemiddeld inkomen kunnen verlichten. 

 

Migranten accommodatie 

De SP vindt de wijze waarop arbeidsmigranten vaak gehuisvest worden 

onacceptabel. We zijn als gemeenschap moreel verplicht om voor deze 

migranten passende en kwalitatief goede huisvesting te realiseren. Hoewel 

huisvesten van arbeidsmigranten in grote hotelachtige accommodatie een 

oplossing lijkt, is de SP huiverig voor dit soort projecten. Niet om de 

schaalgrootte die in de plannen aangegeven wordt. Wel om de neiging om dit 

te realiseren aan de randen van de bebouwing, tegen of op een industrieterrein 

aan of in het buitengebied. Sociaal isolement, buiten de samenleving gesloten 

worden, gettovorming kunnen het gevolg zijn. 

De SP pleit er daarom voor om bij de bouw van migrantenhuisvesting óók de 

30% norm sociale huur of koop te hanteren. Integratie van 
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woning/appartement  in het “woonpark” voor migranten levert een aantal 

voordelen op: Er is sprake van integratie, van meer contact met de Nederlandse 

samenleving en het benadert een gewone woonwijk. Daarbij is combinatie met 

sociale huur aantrekkelijk omdat het veel meer appartementen of kleine 

woningen  voor starters en ouderen kan opleveren. Daarenboven kan je 

verwachten dat een op deze manier vormgegeven plan, op veel meer draagvlak 

in de samenleving kan rekenen. 

Accommodatiebeleid 

De wijze waarop het college de evaluatie accommodatiebeleid uitgevoerd heeft 

en de belanghebbende organisaties daarbij betrokken zijn verdient alle lof. Op 

deze manier is een complex dossier voorlopig afgerond. Voorlopig. Want als we 

de waan van de dag laten voor wat  het is,  blijken er in de toekomst met name 

wat de dorpshuizen betreft behoorlijke problemen aan te komen. Van de 

dorpshuizen en aanverwante gebouwen  wordt heel duidelijk uit de evaluatie 

dat er geen enkel vet meer op de botten zit, meer dan hoognodig onderhoud 

kan niet worden gedaan.  Er is een  innovatiefonds, maar dat vergoedt slechts 

1/3 van de kosten. Dat betekent dat er voor bouwkundige innovatie en 

vernieuwing geen geld is. De consequentie is dat de dorpshuizen met hun 

inrichting verouderen, minder aantrekkelijk worden en ook niet kunnen 

inspelen op nieuwe ontwikkelingen en niet met de tijd mee kunnen gaan.  

In de evaluatie wordt ook aangegeven dat de dorpshuizen zouden moeten 

inspelen op de maatschappelijke veranderingen, veranderende 

maatschappelijke behoefte en financiële ruimte zouden moeten hebben om te 

experimenteren met nieuwe vormen van gemeenschap activiteiten. De plek en 

de rol van de dorpshuizen in de samenleving verandert . Om daarop in te 

kunnen spelen is financiële ruimte nodig.  

De SP is daarom van mening dat er een beter gevuld  fonds gevormd moet 

worden, om innovatieve, experimentele initiatieven te ondersteunen. Maar 

ook om de klimaatbeheersing op het niveau te brengen dat door de pandemie 

noodzakelijk is. 

In de evaluatie wordt in feite ook aangegeven dat de beheerders in het 

algemeen niet tot innovatieve en vernieuwende activiteiten komen. Dat  valt 

het ook niet te verwijten. Hun rol is beheren van de accommodatie en voor het 

ontwikkelingen van nieuwe activiteiten is creativiteit en specialistische kennis 

nodig. 
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Voor zowel  de bouwkundige vernieuwing en de inhoudelijke vernieuwing en 

ondersteuning bij de inhoudelijke vernieuwing is geld nodig. Ook is 

professionele ondersteuning nodig voor het voor het ontwikkelen naar 

Dorpshuis 2.0  Hiervoor en voor de betere klimaatbeheersing  geen middelen  

beschikbaar stellen is in feite op wat langere termijn kiezen voor een 

sterhuisconstructie. 

 

Sociale werkplaats 
Er zijn mensen in onze samenleving die graag willen werken, maar die om 

persoonlijke redenen niet kunnen opteren voor een volwaardige werkplek. De 

WSW was voor deze mensen een waardevol alternatief. Het in feite afschaffen 

van de WSW had grote consequenties voor deze groep. Het is daarom 

verheugend dat door onder andere  de gemeente Schagen, de terugloop bij Pro 

bedrijven wordt gecompenseerd. 

Toch is de SP er verre van gerust op dat de uitstroom die in de praktijk plaats 

gevonden heeft tot meer “thuiszitters” geleid heeft. 

Klimaatbeleid, energie 

Het was motiverend om te zien hoe actief de deelnemers aan de RES 

bijeenkomsten mee dachten over het realiseren van de RES in de Noordkop. 

Het was een betrokken, maar relatief kleine groep. Het lukt duidelijk nog niet 

om veel inwoners te motiveren tot meedenken of nadenken over het klimaat. 

Zorgelijk is het gebeuren in de Wieringermeer. Dat wat aan zorgvuldig 

draagvlak opgebouwd is, dreigt teniet gedaan te worden door de verschillende 

media uitingen rond het windmolenpark in de Wieringermeer. De conclusie van 

de media, inclusief het tv programma Lubach, is: de parken worden opgezet om 

Amerikaanse bedrijven aan stroom te helpen. Waar of niet waar: het heeft zich 

wel hardnekkig als “mindset” vastgezet in de hoofden van veel inwoners van de 

Noordkop. De SP is ongerust, dat dit grote consequenties gaat hebben voor het 

draagvlak. Daarnaast maken de ervaringen in de Wieringermeer duidelijk dat 

de manier waarop windmolens vergund worden, grote consequenties heeft 

voor de sociale cohesie in de dorpen daar. 

Jeugdbeleid  

Er is in Schagen een probleem met jongeren. We willen  dat direct nuanceren : 

de hele geschiedenis door is er geklaagd over jongeren. In die zin is er niets 
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nieuws onder de zon. Toch ziet het er naar uit, dat het jeugd en 

jongerenprobleem in Schagen toeneemt en boven het hoofd dreigt te groeien. 

Recent is een externe organisatie ingezet als een soort straathoekwerk. In 

principe vindt  de SP dat een goede ontwikkeling.  De SP vind het echter ook 

een groot probleem dat in Schagen een samenhangend  jeugd en 

jongerenbeleid ontbreekt.  

Fragmentarisch is er beleid rondom alcohol, drugs, gezondheid maar een 

integraal jeugd beleid ontbreekt. Dat maakt dat we van incident naar incident 

rollen en Schagen niet verder komt dan reageren op die incidenten. Een 

analyse van de problematiek ontbreekt, er is geen visie, er is geen beleid, er zijn 

nauwelijks faciliteiten gericht op jongeren. In feite wordt de opvang van 

jongeren overgelaten aan de markt (lees: aan de kroegen). Terwijl voor 

jongeren die door leeftijd nog geen bezoek kunnen brengen aan horeca in 

Schagen weinig tot geen op hun leeftijd gerichte vrije tijdsbesteding is.  

De SP verwacht van het college een toezegging dat op niet al te lange termijn 

een beleidsnota Jeugd en Jongeren gepresenteerd wordt aan de raad. 

Daarnaast vindt de SP het van groot belang dat aan de zogenaamde driehoek 

(burgemeester, politie, officier van justitie) een expert op het gebied van 

jongeren toegevoegd wordt. Handhaven zonder plan, beleid en pedagogische 

benadering leidt tot niets. 

 

 

Participatie en vormgeven eigen leefomgeving, inwoners 

betrokken bij belangrijke beslissingen 

De ambities van het college zijn groot: inwoners worden gestimuleerd te 

participeren om de eigen  leefomgeving mee vorm te geven en  actief te 

participeren in de voorbereidingsfase van projecten. 

De praktijk blijkt heel wat weerbarstiger dan het papier, hoezeer het college 

ook zijn best doet.  Het blijkt een moeizaam proces. Op zich voor een deel wel 

begrijpelijk: de meningen en  visies  van inwoners lopen sterk uiteen. Veelal 

herkennen de participanten zich ook niet in de uitkomsten. Daarnaast zijn er 

botsende belangen en hebben wijzigingen in de leefomgeving vaak jarenlange 

procedures tot gevolg. Die procedures spelen zich vaak af achter gesloten 

deuren  of  zijn voor de gemiddelde inwoner niet te volgen. Ook wordt vaak 
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een lange adem gevraagd. Een en ander geeft de burger absoluut  niet het 

gevoel dat hij echt mag meepraten. Zolang het gaat over de kleur van de 

lantaarnpalen lukken dit soort participatie nog wel,  maar als het gaat over 

bouwprojecten en wijzigingen in de leefomgeving moet je als burger van goede 

huize komen om te weten dat er een ontwikkeling speelt, om nog te begrijpen 

waarover het gaat en te weten hoe je invloed uit kunt oefenen. Veelal komen 

plannen pas na jarenlange voorbereiding naar buiten en mag je als inwoner 

vanuit een grote achterstand  achteraf nog wat zeggen . Daarnaast zijn er 

meerdere voorbeelden waar de meningen van de inwoners domweg 

genegeerd worden . Er zijn voorbeelden die wel leken  te werken: de 

procedures om te komen tot een beleid rondom zonneparken. Maar de 

verdere uitvoering is dan zo taai, bureaucratisch en lang dat men zich nog 

nauwelijks herkent in het uiteindelijk vormgegeven beleid. 

De SP is van mening dat het college van goede wil is, maar dat het in de praktijk 

onvoldoende werkt. 

Het college zou moeten zoeken naar kortere effectievere manieren van 

participatie. De SP is voorstander van het voor Schagen invoeren van een 

(correctief) referendum. 

Sport 

Sport en bewegen in al zijn vormen, georganiseerd of niet, is belangrijk voor de 

gezondheid van mensen en de coherentie in de samenleving. De SP 

onderschrijft het belang van sport en sportieve activiteiten. Dat neemt niet 

weg, dat er niet kritisch gekeken zou moeten worden naar de toekomst van de 

sport en de hiermede samenhangende kosten. Zijn de financiële injecties in de 

sport nog wel in overeenstemming met het maatschappelijk belang? Er lijkt het 

risico te ontstaan van scheefgroei: een sportcampus, tonnen beschikbaar 

gesteld voor de verhuizing van een honkbal club en een kostbare fusie van 

voetbal clubs. Is dat allemaal nog wel in verhouding? De SP zou het een 

interessante gedachte vinden om te berekenen wat de kosten per individuele, 

georganiseerde sportbeoefenaar zijn.   

De SP heeft uitgesproken een groot voorstander te zijn van een onderzoek naar 

de meest wenselijke en haalbare sport infrastructuur in de gemeente Schagen. 

In dit onderzoek moet dan meegenomen  worden de demografische 

ontwikkelingen  voor de komende jaren en de gevolgen hiervan (vergrijzing) . 

Verwacht mag worden dat de vergrijzende bevolking steeds meer naar andere 
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vormen van beweging gaat zoeken. In dit licht blijft het bevreemdend dat  

bijvoorbeeld fitness clubs in toenemende mate door ouderen bezocht worden, 

maar dat die clubs volledig selfsupporting moeten zijn. Een scheve verhouding 

met andere takken van sport. 

De SP is vooralsnog tegen een sportcampus die ten koste gaat van de  

voorzieningen in de kernen. Wel lijkt ons het samenvoegen van de verschillende 

sportzalen en hallen in de kern Schagen tot één voorziening het onderzoeken 

waard. Daarbij zullen sportzalen en sporthallen in de verschillende kernen 

behouden moeten blijven gezien de samenbindende functie van deze 

accommodaties. 

 

Toerisme 

Toerisme is van groot belang voor de gemeente Schagen, voor de 

werkgelegenheid en de economie. Het college zet daarom in op verbeteren en 

innovatie van bestaande parken én trekken van meer toeristen. De innovatie 

heeft ook een schaduwzijde: innovatie betekent veelal dat goedkopere 

accommodaties en seizoenplaatsen  verdwijnen. De SP ontvangt regelmatig 

brieven van vertwijfelde sta-caravan bezitters die  van hun plek moeten omdat 

er huisjes neergezet worden. Of mensen die geconfronteerd worden met 

dusdanig grote verhogingen dat zij gedwongen zijn te stoppen. Investeerders 

en exploitanten  hebben niet zo veel affiniteit met de smalle beurs. Ook de 

gemeente c.q. de regio zetten in op  het aantrekken van de kapitaalkrachtige 

toerist die wat te besteden heeft. Het sociale  aspect verdwijnt hiermee 

helemaal uit beeld. 

De corona crisis zal verandering gaan brengen in de manier waarop de 

Nederlander zijn vakantie viert. De verwachting is dat meer dan voorheen, de 

toerist vakanties in eigen land gaat doorbrengen of de vakantie gaat 

doorbrengen in landen die eenvoudig per auto te bereiken zijn. Dit zal voor een 

toestroom van vakantiegangers in Schagen zorgen, niet alleen uit eigen land 

maar ook  (en vooral) uit Duitsland en  andere Europese landen. Enerzijds is dat 

positief. Maar dit zal ook de druk op de recreatie sector verhogen. Nu al is er in 

het hoogseizoen nauwelijks accommodatie beschikbaar.  Ook de druk op de 

gemeente om meer en grotere vakantieparken te mogen realiseren zal 

toenemen. Het beleid van de gemeente en de regio is gericht op meer, meer, 

meer. Een soort “rupsje nooit genoeg’. 
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Het beleid van het college en de Noordkop is al langer gericht op het trekken 

van meer toeristen. Naar het idee van de SP gebeurt dat betrekkelijk 

ongenuanceerd. Het is de  roep om meer, zonder op enigerlei wijze naar de 

consequenties en gevolgen van die meer-instroom te kijken. Je kunt jezelf de 

vraag stellen waar ligt de grens? Wanneer is genoeg genoeg? Komt er ooit een 

genoeg? Hoe voorkom je situaties zoals in o.a. Amsterdam en Giethoorn waar 

inwoners door de tomeloze toeristengroei gast in eigen stad zijn en het 

leefklimaat daardoor om zeep geholpen wordt. Het beleid en de acties op dit 

moment zijn gericht op alleen maar meer zonder na te denken over de 

gevolgen. De keuze om een nieuw recreatiepark te vergunnen is een keuze 

voor meer dan 40 jaar. Alle beleidstukken zijn nu gericht op het trekken van 

meer toeristen.  

Er moet een visie tot stand komen gericht op de hoeveelheid toeristen: wat is 

het absorptie vermogen van onze gemeenschap?.  Als je de opbrengsten van de 

toeristenbelasting omrekent hebben we per seizoen meer dan een miljoen 

overnachtingen (in een maand of vier). Hoeveel kunnen dat er worden? Twee 

miljoen? 3 miljoen? Wat zijn de consequenties daarvan? En als belangrijkste: 

wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid voor de inwoners? 

Voor een goed begrip: wij zijn niet tegen toerisme, wij vinden niet dat je op dit 

moment de toestroom moet blokkeren. Maar regeren is vooruitzien en wij 

verwachten van het college daarom een visie op de wat langere termijn  

Hetzelfde geldt ook voor de Westfriese markt, Rabo popweekend en Paasvee.  

Prachtig evenementen, waar we in Schagen terecht trots op zijn. Maar ook daar 

de vraag: waar ligt de (veiligheids) grens? Hoeveel méér toeristen kan het 

centrum van Schagen op deze dagen nog verdragen? 

De SP roept het college op om onderzoek te laten doen naar de gevolgen van 

het ongebreideld  uitbreiden van het toerisme. Dat onderzoek moet leiden tot 

een  beleid waarin de belangen van de bewoners en hun leefomgeving in 

evenwicht zijn met de druk van het toerisme. 

 

Verbeteren bereikbaarheid en vervoer 

We hebben te maken met vergrijzing, met sluipenderwijs verminderen van de 

voorzieningen in de kernen én een voortschrijdende afbraak van het openbaar 

vervoer. Nieuwe bezuinigingen voor het openbaar vervoer zitten al weer in de 
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pijplijn. Duidelijk is dat de geboden alternatieven te kleinschalig zijn, 

onvoldoende klantvriendelijk werken en/of te duur zijn. 

Het is dan ook verbazend dat voor het openbaar voervoer, de mobiliteit  van 

inwoners,  geen enkele aandacht is in de plannen. Daar waar er wel aandacht 

aan besteed wordt aan mobiliteit , gaat het alleen over auto’s en nog meer 

auto’s.  

Het is redelijk te verwachten dat met de stijging van het aantal ouderen in de 

gemeente ook het aantal mensen dat afhankelijk is van enigerlei vorm van 

openbaar vervoer zal toenemen. Ouderen zullen door het stijgen der jaren 

maar ook door gezondheidsproblemen vaak  moeten afzien van het gebruik 

van   hun rijbewijs en het zelf besturen van een auto. Hulp van anderen 

inroepen is niet altijd gewenst en mogelijk. In de stukken wordt hoog op 

gegeven over het bestrijden en voorkomen van isolement. Ontbreken van 

adequate vervoervoorzieningen zal vooral in de kleinere kernen tot  

vereenzaming en isolement leiden.  

Duidelijk is ook dat de nu geboden alternatieven te kleinschalig of te duur zijn. 

Het is duidelijk dat de gemeente weinig of geen invloed heeft op de plannen 

met betrekking tot openbaar vervoer. Toch verwachten we van het college dat 

ze bij de provincie voortdurend blijven hameren op het belang van het OV voor 

onze regio. 

Ook verwachten we van het college een visie op dit probleem  een beleid gericht 

op het ontwikkelen, onderzoeken  van klantvriendelijke alternatieven voor de 

steeds slinkende dienstverlening van Connexxion. 

Leges en heffingen 

De tweede corona golf zal grote invloed hebben op de   samenleving en de 

gevolgen zullen nog lang door werken. Toenemende werkloosheid, 

inkomensverlies voor zzp’ers en ondernemers tekenen zich meer en meer af. 

Het college moet zich realiseren dat een substantieel deel van de inwoners te 

maken krijgt met daling van inkomsten. Het geeft daarom geen pas ook voor 

het komende begrotingsjaar wederom  uit te gaan van de reflex van de stijging 

van de tarieven met de gebruikelijke indicator. Burgers zijn gedwongen de 

buikriem aan te halen, de gemeente  moet daar op inspelen.  
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De SP is van mening dat voor 2021 afgezien moet worden van verhoging van de 

leges en de OZB. Daar waar zelfs overwogen werd om de toeristenbelasting 

niet te verhogen om de ondernemers te steunen,  vinden wij het in de rede 

liggen om met dezelfde argumenten dit gebaar naar de inwoners te maken. Op 

deze manier laten het college en de raad zien dat zij niet alleen in woorden en 

op papier, maar ook daadwerkelijk betrokken  bij en solidair zijn met  burgers 

en ondernemers die in de knel zitten. 

Los hiervan is de stijging van de afvalstoffenheffing buiten proportioneel. Er 

worden verschillende argumenten aangedragen waarom de stijging 

gerechtvaardigd is. Er is echter één doorslaggevend argument waarom de 

stijging NIET gerechtvaardigd is: de onder druk staande inkomens van de 

inwoners. 

De SP is van mening dat het college al zijn middelen moet aanwenden om te 

zorgen dat de stijgende kosten van de huisvuilcentrale in de eigen begroting 

van de HVC gevonden wordt en niet leiden tot een verhoging voor de inwoners. 

 

Schagen, 30 oktober 2020 

 

Wim Rijnders, fractie SP 


