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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. 

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 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 begrip en draagvlak ontstaat en 

beperkt zich niet alleen tot het “gehoord” worden. Zoals het er nu staat is het naar onze mening een 

dode letter. 
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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. 

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! 

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? 

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. 

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. 
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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.    

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. 
 
Blz. 40. 

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

zoals: 

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? 

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? 

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. 
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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. 
 

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.  

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.  

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. 

 
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. 
 
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. 
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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.  

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 

Voorzitter tot zover. 

’t Zand, 26-10-2020 

Namens de Seniorenpartij Schagen 

Dhr. P. Vriend,  

Fractievoorzitter.  

 


