
Overige inkomsten  24,2  

o.a. rente, dividend,   
onttrekkingen aan reserves 

De begroting van de gemeente Schagen voor 2017

Inkomsten
We ontvangen voor 2017 iets 
meer geld van het Rijk dan 
we verwachtten. Dit geld is 
voor het Sociaal domein. 

De afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing stijgen niet. De ozb 
stijgt niet meer dan de inflatie.

“Ik blijf mij ook 
in 2017 inzetten 
voor een 

veilige, duurzame, schone 
en uitnodigende openbare 
ruimte. Een aantrekkelijk gebied 
dat we samen met inwoners 
en ondernemers inrichten en 
onderhouden. Veilige en goed 
verlichte straten horen daar 
bij. Daarom starten we in 2017 
met het vervangen van alle 
openbare verlichting door 
LEDverlichting: een duurzame 
oplossing die heel zuinig is. We 
gaan de gemeente groener 
maken door bomen te planten. 
Ook gaan we door de hele 
gemeente glasvezel aanleggen 
en diverse wegen opknappen 
zodat die weer jaren mee 
kunnen.” Sigge van der Veek

Hoeveel geld ontvangen we in 2017? En waar gaan we dit geld aan uitgeven in 2017?

“Wij willen dat onze inwoners gelukkig zijn. Als gemeente kunnen wij daaraan 
bijdragen en daar ga ook ik mijn best voor doen. Ik zorg bijvoorbeeld voor een 
zuivere begroting die de komende jaren sluitend is, waardoor we toekomstige 
generaties niet opzadelen met schulden. Ik maak me sterk om de financiën voor de open-
bare ruimte op orde te hebben, zodat we deze goed kunnen onderhouden; in een mooie 

en veilige omgeving voelt iedereen zich prettiger. Slim begroten is ook in 2017 één van mijn 
speerpunten: extra geld vinden voor inwoners die het nodig hebben en voor zaken die wij met 

elkaar belangrijk vinden, zoals het gezond en veilig opgroeien van onze jeugd en de verlaging van 
de eigen bijdrage voor ouderen.” Jan Steven van Dijk

Uitgaven
Het grootste deel besteden we 
aan het sociaal domein. Door 
een structurele meevaller en 
slim te begroten, kunnen in 

2017 meer voor onze inwoners 
doen. We halen evengoed de 

geplande bezuinigingen. 

Overige  
belastingen 

6,9

Afvalstoffen - 
heffing  
= € 279,- per huis-
houden vanaf 4 
personen

4,9

Economisch domein 5,1
Economische structuurversterking met 
vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden 
voor bedrijven o.a. milieubeleid, 

bestemmingsplannen, grondexploitatie  5,1

Domein burger & bestuur 51,1
Overige organisatie- en bestuurskosten 18,1 
Dienstverlening  0,1 
Huisvesting 0,9
Informatisering 2,5
Afschrijvingen 1,1
Rente 1,7
Personeelskosten 26,7

Riool- 
heffing
= € 150,- per 
huishouden 

3,8

Grond-, huur-  
en pacht -
overeenkomsten  

1,0

Sociaal domein 59,2
Inwoners kunnen voorzien in  
eigen levensonderhoud  28,0  
o.a. bijstand, jeugdzorg, onderwijs 

Inwoners dragen bij  
aan hun leefomgeving  18,4 
o.a. onderhoud groen, wegen,  
speeltoestellen

Inwoners van Schagen zorgen  
voor zichzelf en voor elkaar  10,4
Wmo, gezondheidszorg

Inwoners geven vorm aan  
hun culturele omgeving  2,4 
o.a. bibliotheek, musea  

Inkomsten vanuit het Rijk  64,7

ozb
= € 287,04 bij 
WOZ-waarde 
van € 200.000

9,9

 De integrale, digitale begroting 
vindt u op www.schagen.nl/
begroting2017. Op  dinsdag 
8 november  behandelt de 
gemeenteraad de begroting. U 
bent van harte welkom om deze 
raadsvergadering bij te wonen.

i

Alle bedragen  
× € 1.000.000

“In Schagen valt niemand 
tussen wal en schip: ook 
in 2017 blijf ik mij hier sterk 

voor maken. We vinden het belangrijk 
dat ouderen langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Daarom verlagen we 
de eigen bijdrage voor ouderen die 
gebruik maken van dagbesteding en 
begeleiding. Zij krijgen het daardoor 
financieel iets ruimer. Mantelzorgers 
worden steeds belangrijker en krijgen 
dus meer aandacht en ondersteuning 
op maat. Met z’n allen zorgen we 
ervoor dat onze jeugd veilig en gezond 
opgroeit. Sport, cultuur en kunst zijn 
daarin belangrijke factoren, dus zorg 
ik dat daar voldoende geld voor is, 
bijvoorbeeld voor vakleerkrachten gym 
op de basisscholen. In 2017 bekijken we 
ons subsidie- en accommodatiebeleid: 
werkt alles zoals we bedacht 
hebben of moeten we het beleid 
bijstellen?” Ben Blonk

“Mijn belofte voor 2017: alle kernen gaan er zichtbaar 
op vooruit. Daadkrachtig pakken we plannen op, den-
ken we met inwoners en ondernemers mee en gaan 

we samen aan de slag. Bijvoorbeeld met woningbouw in onder an-
dere Callantsoog, Dirkshorn en ’t Zand, de supermarkt in Waarland, 
de plannen voor Corfwater in Petten, industrieterrein Kolksluis, het 
Makado Centrum en recreatieve ontwikkelingen op het strand. We 
blijven groei van bedrijven mogelijk maken. In 2017 laten we met de 
campagne ‘Holland boven Amsterdam’ trots aan toeristen zien hoe 
mooi en uniek onze gemeente is.” Jelle Beemsterboer

 “Of het nu om een groot project 
gaat of een vraag via een 
veldbezoek: wij luisteren graag naar 

onze inwoners. Wat vinden zij belangrijk en hoe 
kunnen wij helpen? Wij willen onze dienstverlening 
blijven verbeteren en met elkaar Schagen een 
nog mooiere en fijnere plek maken om te wonen, 
te werken en te recreëren. Dat vind ik belangrijk 
in 2017.” Marjan van Kampen


