
 

 

 

 

De VVD wil beginnen met dankzegging aan de afdeling voor opstellen van de begroting.  

 

Schagen samen sterk  

In deze bijzondere tijd zien we een samenleving die onder druk staat en inwoners die 

continuïteit en leiderschap verwachten van onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat 

inwoners, ondernemers, verenigingen, culturele instellingen en ketenpartners kunnen 

rekenen op de gemeente die haar werk gewoon blijft doen. Veranderende tijden mogen 

niet leiden tot een veranderde inzet. Wij maken ons dan ook zorgen over de signalen die 

wij van inwoners ontvangen over uitstel- en verschuilgedrag, met een dominant virus als 

alibi. De VVD zou graag zien dat de gemeente in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk 

meebeweegt met de omstandigheden en de klant, met het doel om minstens hetzelfde 

niveau te blijven bieden.  

  

De gemeente verkeert financieel in zwaar weer. We zouden flink moeten bezuinigen. 

Gelukkig verstrekt het Rijk voldoende middelen en heeft u besloten om de reserves aan te 

spreken. Daardoor lijkt het alsof er niets aan de hand is. Maar feitelijk wordt de schatkist 

geplunderd. Een jaar voor de verkiezingen kiest u ervoor om niets over te laten voor de 

volgende coalitie, net zoals tijdens de vorige eindrace. De VVD zou liever een buffer 

opbouwen, die konden we nog wel eens nodig hebben in barre tijden.  

  

Inwoner en bestuur 

In 2021 hebt u de ambitie dat iedere klant zich welkom, respectvol en gelijkwaardig 

behandeld voelt. Die zin moet toch iedereen verbazen. Want werden onze inwoners toe nu 

toe dan niet welkom, respectvol en gelijkwaardig behandeld? Als u deze (voor de VVD 

uiterst normale normen) als een ‘verhoogd ambitieniveau’ omschrijft, dan was u tot nu toe 

kennelijk alleen bezig met uzelf terwijl u de klant centraal had moeten stellen. En dan 

begrijpen wij wel dat onze inwoners af en toe tegen een muur aanlopen als zij bij de 

gemeente komen -  en de moed hen in de schoenen zakt. Gelukkig belooft u beterschap en 

daar vertrouwen wij voorlopig even op.  

 

 



 

 

Ruimte en economie 

Het college dient uitvoering te geven aan het op peil houden van de werkgelegenheid, het 

voorzieningenniveau en de bereikbaarheid. En erin bij te dragen dat onze kernen de 

krachtige identiteit die ze zo kenmerkt behouden of verder ontwikkelen.   

Door 7 jaar falend beleid is er een astronomisch tekort aan woningen ontstaan in de gemeente en 

schieten de huizenprijzen door het dak. Terwijl de wethouder aangaf jaarlijks 300 woningen te willen 

bouwen, meldt het CBS dat er in 2019 slechts 38 woningen gebouwd zijn. Dat is schrikbarend lager! 

Wij hebben een woondeal afgesproken. Met de Woondeal leggen de gemeenten in de Noordkop een 

hogere ambitie neer. In plaats van de geplande tweeduizend woningen willen Hollands Kroon, 

Schagen en Den Helder gezamenlijk zo’n vijfduizend nieuwe huizen realiseren. En dan hebben we het 

nog niet eens over de huisvesting van arbeidsmigranten gehad. Hoe gaat u zich aan deze afspraak 

houden? Onze VVD-gedeputeerde deed een publieke oproep aan de wethouder om te komen met 

projecten die binnen de provinciale kaders passen. Wij adviseren u: ga in gesprek! Ons advies bestaat 

uit drie kenmerken: bouwen, bouwen, bouwen.  

 

Samenleving en gezondheid  

De VVD heeft de 3D analyse en totstandkoming van het beleid en de verordening als 

positief ervaren. Het is een goede poging om meer maatwerk te leveren aan inwoners die 

een steuntje in de rug verdienen. We zijn blij dat zij centraal gesteld worden in hun traject 

en we vertrouwen er voorlopig op dat de processen naar wens zullen verlopen. Daarnaast 

zijn we er tevreden over dat u vanaf dit jaar, op verzoek van de VVD, de doorlooptijden in 

de gaten houdt. Want maatwerk is een goed streven, maar dat mag geen lange wachtrijen 

betekenen. Kritische kanttekening is wel dat onze inwoners het wijkteam nog 

onvoldoende weten te vinden, terwijl dit toch de eerste stap is naar een hulptraject. We 

zouden graag zien dat daar verbetering in wordt aangebracht.  

  

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is het grote thema voor de aankomende jaren.  Alle huizen van het gas af. 

We willen u erop attenderen dat het belangrijk is om te analyseren hoeveel capaciteit het 

huidige elektriciteitsnetwerk heeft, teneinde de overgang in goede banen te kunnen 

leiden.   

De VVD vindt dat het duurzaamheidprogramma verder goed op papier staat. De processen 

om tot een warmte visie transitie te komen zijn bekend. Hiermee kan Schagen voortvarend 

aan de slag. Ook bij de VVD staat dit hoog in het vaandel. Wij maken ons wel zorgen over de 

uitvoering hiervan. Zonder geld van het Rijk wordt dit een kaalslag binnen onze 



 

 

gemeente. De VVD zal extra waakzaam zijn om de kosten van deze transitie niet door onze 

inwoners te laten betalen. Hiervoor dient ook de raad goed geïnformeerd te blijven. Daar 

schort het nog wel eens aan. Gelukkig heeft de landelijke politiek ook het licht gezien, 

kernenergie staat weer op de agenda! De VVD is blij hiermee. Nu kunnen we dankzij 

kernenergie onze duurzaamheidsdoelen toch nog halen.  

Openbare ruimte  

Onderhoud en het veranderen van de openbare ruimte gebeurt in nauwe samenwerking 

met onze inwoners, met wie u onze gemeente gezamenlijk steeds mooier wilt maken. 

Maar dat gaat niet bepaald vlekkeloos. Meerdere belangengroepen heeft u het idee 

gegeven dat u hen wilt betrekken, maar vervolgens hebben zij het gevoel dat u hun 

adviezen compleet niet serieus neemt. De VVD maakt zich grote zorgen over deze 

trajecten en ziet dat het wegenonderhoud door flip-flop gedrag en besluiteloosheid van de 

wethouder schromelijk stagneert. Dat is ons een doorn in het oog.  
 
 


