
Voorzitter,..  

Bij de kadernota begon ik mijn betoog met het respect uit te 

spreken voor de zwemprestatie van Maarten vd Weijden.  

Hij heeft het geluk gehad om beter te worden en dat geluk 

gunt hij iedereen. Daarom zamelde hij geld in voor onderzoek 

zodat voor meer mensen de mogelijkheid ontstaat op dat 

geluk! 

Na zijn eerste poging voor de Elfstedenzwemtocht zei hij “ 

Gelukkig mag je iets nog een keer proberen als het niet lukt”  

Met die bril op krijgt u onze beschouwing; 

 

Het college heeft een sluitende begroting neer gelegd, het was 

vast zweten van tevoren maar met vertrouwen, beetje 

openheid, snufje duurzaam kunnen ze er trots op zijn. 

Maar de dagbesteding krijgt nu een abonnementstarief, als 

mensen straks afzien van dagbesteding is dat geen goede zaak. 

Wat gaat u doen om de effecten van het abonnementstarief op 

de kosten van dit deel van de WMO te monitoren? 

 

In de hele begroting komen geen dak- of thuisloze voor toch 

neemt het aantal toe in Nederland. Een van de oorzaken is de 

invoering van de zogenaamde kostendelersnorm. De praktijk 

leert dat dit vaak leidt tot conflictsituaties en dat jongeren 

(noodgedwongen) het ouderlijk huis moeten verlaten, terwijl 

er geen alternatieve woonruimte voor hen is. Is het college op 

de hoogte van de mogelijkheid om maatwerk toe te passen bij 

de kostendelers norm en gaat het college waar nodig gebruik 

maken van deze bevoegdheid? 

Een andere oorzaak is natuurlijk het nijpend tekort aan 

betaalbare huisvesting voor met name jongeren en ouderen. 

Wens4U dringt nogmaals aan op de mogelijkheid tot 

tinyhouses zoals de Heijmans-One en waar blijft het 



onderzoek naar kleine waterwoningen, een snelle flexibele 

moderne oplossing. 

 

Van de bezuiniging in eigen personeel waaronder o.a front-

Office en ICT wordt Wens4U niet heel enthousiast, wij zien 

dit graag uitsluitend via een natuurlijke afvloeiregeling als bv 

pensioen. Zeker op het gebied van ICT komt er nog veel op u 

af!  

Het ambitieniveau op dienstverlening en het geluk van de 

inwoners is het hoogste goed en gaat hand in hand, wij willen 

hier graag aan vasthouden.  

Het schrappen van de adviseur Geluk terwijl de concretisering 

van lokaal sturen op geluk zijn vruchten (aantoonbaar) afwerpt 

ontraden wij u ten zeerste. Dit is een ‘on going proces’ en 

behoeft monitoring en begeleiding. Amendement  

 

Wens4U vind het van groot belang dat de verschillende 

binnen-en buitensport goed en duurzaam worden gehuisvest, 

NOC*NSF goedgekeurd. Sport is een belangrijke spil in de 

samenleving, een belangrijke krachtbron sporten maakt je 

gezonder, socialer, gelukkiger en geeft energie. Én is een 

ontmoetingsplek voor jong en oud. 

 

En tot slot stellen wij u voor om de samenwerking met het 

JOGG te ontbinden. JOGG werkt samen met 

voedingsmultinationals als Coca-Cola en Nestlé die verdienen 

aan vetzucht en overconsumptie. Het kost tijd om overgewicht 

succesvol te bestrijden het project in Schagen loopt al vanaf 

2008,de gemeten resultaten zijn dus maar niet zomaar toe te 

schrijven aan de JOGG aanpak.  

Wij stellen voor te ontvlechten en de taken van de JOGG 

regisseur onder te brengen bij Sportservice Schagen en 

afscheid te nemen van de jok-ambassadeur Rosenmöller.  



 

Voorzitter wij willen het college complimenteren met deze 

begroting, knap werk, beetje saai, maar helder, realistisch en 

duurzaam. 

 

Merieke Bredewold  
 


