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1 Inleiding
In de periode van vijf jaar tot aan de verkiezingen van maart 2018 is er tussentijds voor
gekozen om tot een aangepaste coalitie te komen. De komende jaren zullen CDA, PvdA en
Wens4U een college vormen.
De partijen hebben op een prettige en open manier onderhandeld over het te voeren beleid.
Zoals de afgelopen jaren duidelijk is geworden heeft Wens4U zich vaak kunnen vinden in het
gevoerde beleid. Dat maakte het relatief eenvoudig om tot elkaar te komen. Besloten is om
het coalitieakkoord van 2013 in stand te laten en daar op een aantal punten nuances,
wijzigingen of aanvullingen op aan te brengen. Ook hebben partijen het moment gebruikt
om nieuwe ontwikkelingen in het akkoord te verwerken. In dit addendum op het
coalitieakkoord is dat omschreven. Samen met het oorspronkelijke coalitieakkoord vormt dit
het te voeren beleid.
De coalitie hecht er aan ook hier op te merken dat de professionele werkwijze en
constructieve samenwerking binnen de gemeenteraad ons veel waard is. Wij zullen blijven
werken aan een goede samenwerking binnen de gehele gemeenteraad.

2 Continuïteit
Na de fusie is er veel gebeurd in de gemeente Schagen. De gemeente heeft aan slagkracht
gewonnen en veel langlopende projecten zijn tot realisatie gebracht. De gemeente faciliteert
bedrijven die willen groeien en omarmt burgerinitiatieven. Aan de andere kant is de
gemeente duidelijk over haar grenzen en handhaaft deze. In grote lijnen zetten wij in op
voortzetting van deze solide koers.

Niet langer vooruitschuiven van schulden
Ook deze coalitie beseft zich maar al te goed dat belastinggeld úw geld is, opgebracht door
de inwoners en bedrijven in de gemeente Schagen. Het is alleen al daarom belangrijk dat er
sober en doelmatig wordt omgegaan met de financiën. Deze periode vraagt echter van onze
coalitie nog een stap meer. Van een begroting die structureel uit balans is, werken wij aan
toekomstbestendige gemeentefinanciën. Daartoe zetten wij twee beleidslijnen voort:
1. Wij brengen de begroting in evenwicht door op verantwoorde wijze structureel 8,5
miljoen per jaar te bezuinigen. Dit is een voortzetting van het bestaande beleid.
2. Wij lossen de 24 miljoen euro aan schulden af die bestemmingsplannen, wegen,
lichtmasten, fietspaden en bruggen als onderpand hebben.
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Figuur 1: We lenen niet meer voor zaken als wegen en fietspaden en stoppen dus met het
doorschuiven van de lasten naar de toekomst.

1.) Nu de financiële crisis voorbij lijkt te zijn, ziet de toekomst er voor inwoners en bedrijven
in Schagen in financiële zin gelukkig weer positief uit. Op de gemeentefinanciën blijft de
crisis echter nog wel enige tijd effect hebben. Het Rijk heeft flink bezuinigd op de
uitgavenmogelijkheden van de gemeente, dat stelt de gemeente voor financiële
uitdagingen die nog niet helemaal zijn verwerkt. Om de begroting in balans te krijgen is
de laatste jaren ingezet op structurele jaarlijkse bezuinigingen. Het totaalbedrag van de
bezuinigingen loopt op tot 8,5 miljoen euro vanaf 2018. Hoewel dit soms pijnlijke
maatregelen zijn, zet de coalitie dit beleid door. Op lange termijn is dit het enige juiste
om te doen.
2.) Vóór de fusie tot de nieuwe gemeente Schagen was het gewoonte om investeringen in
onderhoud van bijvoorbeeld wegen niet direct te betalen, maar daarvoor te lenen en af
te lossen over een lange periode. Daardoor ontstond een oplopende schuldenberg en
daarmee gepaard gaande rentekosten. Dit is opgelopen tot een schuld van ca. 24 miljoen
euro. Daarnaast waren er net als in veel andere gemeenten nog veel, naar later bleek,
niet te realiseren grote bouwontwikkelingen waar de winst al van was verzilverd. Die te
hoog gewaardeerde gronden hebben wij de afgelopen jaren vrijwel geheel afgeboekt (zie
figuur 2). Het beleid om de schuldenberg niet meer naar de toekomstige generaties door
te schuiven zetten wij voort.
Door dit beleid zijn we voorbereid op de toekomst, mocht bijvoorbeeld de weer rente gaan
stijgen. Financieel solide beleid dat geen greep doet uit de spaarpot van de kinderen en
toekomstige generaties niet met de kosten van onze investeringen opzadelt, wordt
voortgezet.
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Figuur 2: Gronden waarop niet meer zal worden gebouwd, maar waarvan de winst al was
verzilverd in het verleden worden afgeboekt.
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3 Participatie en dorpsraden
De gemeente is niet van ‘het gemeentehuis’. De gemeente is en wordt gemaakt door de
inwoners en ondernemers. Een aantal inwoners is gekozen in de gemeenteraad. Dat schept
voor hen eerder een verantwoordelijkheid dan een recht. De coalitie neemt de mening van
alle inwoners serieus en weegt deze. Voor een zuivere belangenafweging telt niet alleen het
getal, maar ook het belang dat mensen hebben. De gemeenteraad is er om keuzes te maken
die soms voor een klein aantal mensen erg belangrijk zijn, maar voor de grote meerderheid
een beperkt nadeel betekenen. Dat vraagt wel een zorgvuldige communicatie. Weten dat er
naar je is geluisterd, betekent niet altijd dat je gelijk hebt gekregen. De gemeente heeft de
verantwoordelijkheid om duidelijk te maken hoe de belangenafweging plaats heeft
gevonden. De coalitie zet erop in, dat de gemeente meer aandacht zal besteden aan het
duiden van de belangenafweging en het uitleggen van keuzes.

Participatie
We bereiken meer als we er samen de schouders onder zetten. Dat inwoners die samen een
project oppakken meer kunnen bereiken dan de gemeente blijkt uit succesvolle projecten,
zoals het Roockershuyspark, de speeltuin in Warmenhuizen en het plein in ’t Zand. Dit soort
successen wil de coalitie continueren. Wanneer een groep inwoners samen besluit een
project op te pakken dat in algemeen belang is, kan de gemeente maximaal de helft van de
kosten beschikbaar stellen, tot een maximum van € 15.000,- per project. Jaarlijks wordt het
budgetplafond voor deze cofinanciering vastgesteld bij de behandeling van de begroting.

Samen weten we meer
Bij projecten is het standaard dat wij de omgeving betrekken. Het doel van het betrekken
van de omgeving is een hogere kwaliteit van de projecten en een betere aansluiting bij de
wens van de mensen die in de omgeving wonen of werken. Door deze samen met inwoners
en bedrijven te ontwikkelen verhogen we de kwaliteit en het draagvlak. Een ontwikkeling
kan in zo’n samenwerking ook het initiatief van inwoners zijn. Voorbeelden hiervan zijn de
klankbordgroep in Petten bij de herinrichting van het dorpsplein, de dorpsraad en
klankbordgroep bij de centrumontwikkelingen in Warmenhuizen, de dorpsraad in Waarland
bij het supermarktplan, en de winkeliers in het centrum bij ‘de nieuwe winkelstraat’. Een
klankbordgroep kan de dorpsraad zijn, dat hoeft niet, dat hangt af van het project.

Dorpsraden en Wijkverenigingen
In veel dorpen bundelt de kracht van de samenleving zich in de dorpsraad. De dorpsraad
fungeert als ogen en oren voor de gemeenteraad. Tegelijkertijd krijgt de dorpsraad een
luisterend oor van de gemeenteraad als zij opkomt voor het belang van de gemeenschap.
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Het is aan de dorpsbewoners hoe zij een dorpsraad willen vormen en waar deze zich op
richt. Dat maakt een dorpsraad voor de gemeente een evenwichtige en belangrijke
gesprekspartner. Als dorpsraden dat vast willen leggen in een convenant met de gemeente
dan werkt deze coalitie daaraan mee. Dergelijke convenanten kunnen verschillen naar
gelang de wensen van het dorp of de wijk. De laatste jaren is de vertegenwoordiging in de
wijken van Schagen minder zichtbaar geweest. Waar dat gewenst is, zoeken wij meer
contact met de wijken via wijkverenigingen.
In de dorpen en wijken wordt verschillend over de samenwerking met de gemeente gedacht.
De coalitie streeft naar een samenwerking die overal als positief en constructief wordt
gezien. Om dat verder te versterken zullen wij periodiek inhoudelijk overleg tussen college
en vertegenwoordigingen van alle dorpsraden en wijkverenigingen organiseren. De agenda
voor dit overleg wordt gezamenlijk opgesteld.

Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis
Oudesluis krijgt een speciaal plekje in dit akkoord. Met het vertrek van de school is er in het
dorp de laatste tijd veel veranderd. De niet aflatende positieve instelling van de
klankbordgroep en de sterke gemeenschapszin van de inwoners van Oudesluis zijn een
voorbeeld voor velen en een inspiratie voor de gemeente. Samen met het dorp heeft de
coalitie zich ingezet voor een nieuwe invulling van de school. En met de klankbordgroep in
het dorp gaan wij aan de slag met een dorpsontwikkelingsplan voor Oudesluis. Samen
maken wij Oudesluis nog leuker te maken dan het nu al is.
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4 Actualiteit
Vluchtelingen
Overal in wereld zijn brandhaarden. Door de oorlog in Syrië, de onderdrukking in Eritrea en
de problematische situatie in andere landen zijn er nu wereldwijd miljoenen mensen op de
vlucht. Het achterlaten van je thuisland, je bezittingen en je geliefden en te moeten vluchten
naar een onbekend land en een onzekere toekomst tegemoet gaan is voor ons maar moeilijk
voor te stellen. Gelukkig niet, zou je zeggen. Juist daarom is het belangrijk dat vluchtelingen
zich welkom en gewaardeerd kunnen voelen als hun reis hen naar Schagen leidt. Om het
evenwicht te behouden tussen barmhartigheid en draagkracht van de gemeenschap hecht
deze coalitie aan goede afspraken over de opvang van vluchtelingen.
-

-

-

-

Op dit moment is crisisopvang niet meer nodig, maar tijden kunnen snel veranderen. Als
de nood aan de man is zal Schagen weer helpen, al is de coalitie geen voorstander van
crisisopvang voor zeer korte tijd in bijvoorbeeld sporthallen. Via gesprekken met collegabestuurders binnen VNG-verband, in Haarlem en in Den Haag, zal het college oproepen
tot snellere asielprocedures en snelle doorstroming van vergunninghouders naar
woningen.
Naast de noodopvanglocatie in Petten zoekt de coalitie meer locaties voor noodopvang.
Draagvlak voor deze voorzieningen is groter als tijdelijkheid is gewaarborgd en de
opvang goed georganiseerd. Ook tijdens de periode van opvang richten wij ons op een
breed draagvlak in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen elkaar leren kennen.
Wij willen vergunninghouders begeleiden naar werk. Mensen in de samenleving die
kunnen helpen met bijvoorbeeld taallessen moedigen wij aan om dat te doen. Ook het
omgaan met Nederlandse waarden en normen moet een plaats krijgen binnen de
opvang in Schagen.
De coalitie zet in op de realisatie van een AZC op het bedrijventerrein Lagedijk in
Schagen. Dit in overeenstemming met de hierover aangenomen raadsmotie.
Schagen neemt zijn verantwoordelijkheid ook voor het huisvesten van vluchtelingen die
in ons land mogen blijven. Wij verwachten hiervoor in 2016 zo’n 50 extra sociale
huurwoningen nodig te hebben. Deze coalitie richt zich op de bouw van 150 extra
sociale huurwoningen in 2016. Zo slaan we twee vliegen in een klap, de vluchtelingen
kunnen wonen en dus integreren, én de reguliere wachtlijsten kunnen afnemen.
Schagen blijft een beroep doen op de Provincie om te helpen inzake het
vluchtelingenvraagstuk. De extra vraag naar woningen zal in de woningcontingenten
moeten worden opgenomen, zodat de woningbouw voor nieuwe burgers en die voor
huidige inwoners van Schagen in balans blijft. Het verstrekken van vergunningen voor
bouwplannen door de Provincie zal veel sneller moeten. Ook verwachten wij dat de
Provincie meewerkt aan goedkopere bouwlocaties.
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Sociaal domein
Kinderen die jong kennismaken met persoonlijk leiderschap en de kracht van gedachten, die
weten hoe ze hun geluk kunnen beïnvloeden, hebben een positievere levenshouding. Dit
geeft hun een stevige basis om anderen te inspireren en het verschil te maken in de
samenleving van morgen. Er wordt in het schooljaar 2016/2017 een pilot gestart om
gelukslessen in het voortgezet onderwijs aan te bieden. Als na de evaluatie blijkt dat deze
lessen een positief effect hebben op gedrag en schoolprestaties zal in overleg met de
schoolbesturen de gelukslessen worden voortgezet. De inzet zal gepleegd worden met de
middelen binnen het sociaal domein.
De administratie en de dienstverlening binnen het sociaal domein worden steeds beter. We
zijn daarbij alert op de impact voor cliënten, medewerkers en de gemeentefinanciën. We
doen ons uiterste best om te voorkomen dat er mensen door het beleid tussen wal en schip
vallen. Met heel veel jongeren gaat het in onze gemeente goed, maar met een gering aantal
gaat het aanzienlijk minder. Er is bij hen sprake van o.a. gedragsproblematiek, schulden,
drugs- en alcoholmisbruik, criminaliteit, overlast, werkloosheid of schoolverzuim. Tal van
instanties proberen hen weer op het rechte pad te brengen. Wat wij het komend jaar
voorstaan is een integrale aanpak bewerkstelligen, waarbij intensief wordt samengewerkt
met o.a. wijkteams, politie, sportclubs, culturele verenigingen, onderwijs en GGZ. Investeren
in een effectieve aanpak zal niet alleen de kwaliteit van leven van deze jongeren (en hun
ouders) aanzienlijk verbeteren, maar zal ook de maatschappij veel kosten en overlast
besparen. De coalitie gaat hier de komende periode extra inzet op plegen met de middelen
binnen het sociaal domein.

De Kop Werkt
Het programma ‘De Kop Werkt’ is een regionaal investeringsprogramma van de vier
gemeenten in de Kop van Noord Holland. Ook de Provincie levert hierin een forse bijdrage.
Met dit programma willen wij de economische ontwikkeling van de regio op lange termijn
een flinke impuls geven en de regio nog aantrekkelijker maken voor mensen die hier wonen,
werken en recreëren. De coalitie zet in op het formaliseren van deze regionale afspraken en
zoekt dekking voor het programma in de meerjarenbegroting.

Bereikbaarheid
De coalitie ziet het als taak de bereikbaarheid van de regio te verbeteren door te werken aan
een goede doorstroming van de Ring Alkmaar West en de N9. Concreet zetten wij in op een
weginrichting zonder verkeerslichten op dit tracé. Wegbeheerders, Provincie en Rijk, zullen
hiervan overtuigd moeten worden. Bij dit soort projecten wordt verwacht, dat zij ook het
8
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leeuwendeel van de kosten dragen. Ook de regio zal zijn bijdrage leveren. Wij beseffen dat
het vele jaren zal duren voor wij dit op de agenda van Provincie en Rijk hebben gekregen.
De ruimte die langs de N245 Schagen-Alkmaar beschikbaar is, kan goed benut worden. De
coalitie gaat zich inspannen om samen met de Provincie hier een pilot voor een ‘snel
fietspad’ te maken. Dat is een bredere en directere fietsverbinding die veilig is, ook voor
medegebruik door elektrische fietsen op hogere snelheid. Langs de N245 zou de afstand
tussen Schagen en Alkmaar goed te doen zijn op een elektrische fiets als er een mooi
fietspad ligt. Duurzaam en gezond dus!

Energy & Health Campus
In de duinen tussen Petten en Sint Maartenszee werken dagelijks 1.500 mensen aan een
betere wereld. Zij produceren apparatuur voor diagnose en behandeling van voornamelijk
kanker en doen hiervoor onderzoek naar medicijnen. Ook onderzoeken ze betere en nieuwe
manieren om duurzame energie op te wekken. Naast deze 1500 werknemers zijn er nog
eens zeker 1.500 mensen van toeleveringsbedrijven voor hun werk afhankelijk van de
bedrijven op dit terrein.
Echter, het terrein voldoet niet meer aan de eisen van hoogwaardig onderzoek zoals wij dat
vandaag de dag kennen. Dat vraagt om actie. In lijn met de ontwikkeling van de High Tech
Campus in Eindhoven richt de coalitie zich op de ontwikkeling van de ‘Energy & Health
Campus’. Met de komst van Pallas is er een unieke kans om het hele gebied op te
waarderen. Wij willen samen met de bedrijven op het terrein werken aan een totaalvisie
voor de ‘Energy & Health Campus’. Veel wetenschappelijk werk vindt plaats in stedelijke
omgeving. Een vernieuwd, hoogwaardig onderzoeksterrein op een unieke locatie, midden in
de duinen en dichtbij het strand, is volgens onze coalitie aantrekkelijk voor wetenschappers
van over de hele wereld. Wij rekenen hierbij op de medewerking van de deelnemende
bedrijven en het ministerie van Economische Zaken om de ‘Energy & Health Campus’
concreet te maken.

Holland boven Amsterdam
Veel regio’s in Nederland doen al aan gebiedspromotie. Toeristen zoeken naar vakanties in
Zuid- Limburg, Drenthe, Gelderland, Amsterdam, enz. Onze regio blijft nog achter bij deze
toeristische ontwikkeling. Daarom gaat Schagen, samen met alle andere gemeenten in
Noord-Holland Noord sterk inzetten op gebiedspromotie. ‘Holland boven Amsterdam’ is de
nieuwe regionaam voor toeristen en dagjesmensen. Alle budgetten voor toerisme worden in
de regio gebundeld en geïnvesteerd in de promotie van dit gebied. De coalitie omarmt deze
ontwikkeling als een kans en werkt er actief aan mee om ‘Holland boven Amsterdam’ tot een
9

Addendum coalitieakkoord 2013-2018 Helder, realistisch en duurzaam
succes te maken. Als inwoners van dit gebied weten wij dat dit niet moeilijk kan zijn; geen
regio is immers zo mooi als de onze!

Wegen, Groen, Spelen
De gemeente Schagen krijgt nog een behoorlijke dobber aan het structureel onderhoud van
ons openbaar gebied. Doordat we besloten hebben om niet meer te lenen voor onderhoud
van wegen, groen en speeltuinen moeten we uit de lopende begroting al het groot
onderhoud financieren. Dat is eerlijker, want we zadelen de toekomstige inwoners niet meer
op met onze rentelasten. Toch is het een behoorlijke omschakeling. We zullen de komende
jaren keuzes moeten maken, omdat we ook het onderhoud van wegen, groen en
speeltuinen duurzaam financieel op orde willen krijgen.
Dit is hoe de coalitie het ziet:
-

-

Bij ontwikkelen van bouwprojecten wordt eerst gekeken of het mogelijk is om het
bestaande groen te laten staan.
Bij vervanging van bomen wordt voorkeur gegeven aan bomen met een langere
levensduur.
Het verwijderen van bomen en takken wordt beperkt tot plaatsen waar gevaar voor
omstanders ontstaat.
Investeringen in wegen waar veel gebruik van wordt gemaakt door zowel auto’s als
fietsers en wandelaars krijgen de voorkeur. We geven daarin aan dorpsstraten, centrale
pleinen en andere ontmoetingsplekken voorrang.
Fietspaden waar veel gebruik van gemaakt wordt, worden eerder aangepakt dan andere
fietspaden.
Op speelplezier van kinderen wordt niet bezuinigd. Aan buurtinitiatieven voor nieuwe
speelvoorzieningen werkt de gemeente mee binnen het participatiebeleid. Als
participatie niet tot stand komt, vervangt de gemeente speeltoestellen zo snel mogelijk.

Klimaatbeleid
Deze coalitie wil meer aandacht voor klimaatbeleid en milieu. Het project ‘zonnepanelen op
alle scholen’ is een groot succes. De coalitie wil hier een vervolg aan geven door een project
voor zonnepanelen bij sportaccommodaties. Voor sociale huurwoningen richten we ons op
verbetering van de bestaande woningvoorraad naar energielabel B. We starten een
campagne om woningeigenaren ertoe te bewegen hun woning energiezuiniger te maken.
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Dierenwelzijn
Er zal met de huidige partnergemeenten Den Helder en Hollands Kroon een visie ontwikkeld
worden op dierenwelzijn. De coalitie zet niet alleen in op aandacht voor de opvang van
dieren, maar zal ook bij grootschalige woningbouwprojecten inzetten op diervriendelijkheid
en groen. Het spreekt voor zich dat de visie niet tot gevolg mag hebben dat bijvoorbeeld
agrarische bedrijven in hun bedrijfsvoering geschaad worden. Conform rijksbeleid wordt
voor misbruik van dieren ter vermaak geen vergunning worden afgegeven.

Datum, 18-2-2016

CDA:

Sander Lensink

Jan Klaver

PvdA:

Hans Heddes

Marga de Groen

Wens4U:

Merieke Bredewold

Margreet Verloop
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