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De wijze waarop we deze bezuinigingen gaan realiseren is bepalend voor het 
succes en duurzaamheid van de operatie. 
De druk is groot,..  
De prioritering van het bezuinigingsproces zou zorgvuldig en faire moeten zijn 
met eerlijke en haalbare maatregelen. Openheid en transparantie over de 
gemaakte keuzes zijn zomaar wat zaken die samen de succesfactoren zijn van 
een bezuinigingsoperatie van deze omvang. 
Het voorzieningenniveau komt onder druk te staan, er wordt een groot beroep 
gedaan op de inwoners, u wilt dat iedereen voor zichzelf zorgt en u denkt dat 
het aanbod van de vrijwilligers in de toekomst in vrijwel alle gevallen kan 
voldoen aan de vraag van de inwoners. Vrijwilligerswerk en mantelzorg wordt 
nog wel eens in een adem genoemd. Toch zijn er heel duidelijk verschillen, al is 
het maar dat je voor vrijwilligerswerk bewust kiest en dat mantelzorg je 
overkomt.  
In praktijk blijkt dat de mantelzorger weinig hulp zoekt. En zich vaak niet 
bewust is van een dreigende zware [over] belasting. Onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau heeft uitgewezen dat vrouwelijke mantelzorgers vaker 
een hogere belasting ervaren dan de mannelijke. Bent u bereid om extra 
aandacht te besteden bij preventie van overbelasting door middel van 
voorlichtingsactiviteiten? 
De  gemeente heeft een voorbeeldfunctie in onze ogen, heeft de gemeente als 
werkgever een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid? 
De zelfde zelfredzaamheid wordt verwacht van de inwoners van de 
verschillende dorpskernen en wijken. U wilt dat mensen creatief en in eigen 
netwerk er voor gaan zorgen dat bepaalde behoeften kunnen blijven bestaan. 
Dat inwoners betrokken zijn, en zich  verantwoordelijk voelen voor hun 
leefomgeving. U doet een beroep op eigen verantwoordelijkheid en fatsoen. 
Wij stellen u voor om in dit kader de regeldruk te verminderen en met de 
stofkam door de APV te gaan, om op deze manier te laten zien dat u geloofd in 
de verantwoordelijkheid van onze inwoners. Ook stellen wij voor de jaarlijks 
terugkerende aanvragen van vergunningen een vergunning te verlenen voor 



 
een periode van vijf jaar als de opzet en organisatie identiek zijn en externe 
regelgeving het toelaat. Zo maken we van de nood een deugd , deze beide 
voorstellen kunnen een goede bezuiniging opleveren.  
 
Er zijn verschillende actieve dorpsraden binnen onze gemeente, maar de 
wijkraden in de kern van Schagen bestaan niet meer. Wat gaat u doen om ook 
hier het contact met de inwoner te onderhouden? De dorphuizen en 
wijkverenigingen zijn droog komen te staan door de drank en horecawet, en nu 
komt het nieuwe accommodatiebeleid hier bovenop, wordt dit niet de 
doodsteek voor velen? De moderne conclusie luidt dat ‘de inwoners van de 
kernen voor een uitdaging staan als het gaat om het organiseren en huisvesten 
van voorzieningen’  Maar verwacht u hier niet het onmogelijke? 
 
De tegenwind kan ook voor nieuwe energie zorgen. 
In het regeerakkoord staat letterlijk: “ De uitgaven aan behoud en beheer van 
cultureel erfgoed, bibliotheken en Nationaal Archief worden zoveel mogelijk 
ontzien”  
Waarom kiest u dan voor ‘de botte bijl’? Wij zien liever dat u de bibliotheek de 
kans geeft om te reorganiseren en met nieuwe strategieën te komen, 
samenwerkingen aan te gaan met bv de mediatheek van het Regius college, en 
in Tuitjenhorn te onderzoeken, hoe het een multifunctioneel rendabel gebouw 
kan worden. Voor Callantsoog en ’t Zand zijn wellicht ook mogelijkheden te 
bedenken. 
Zolang laaggeletterdheid nog altijd zo hoog is moeten we die laagdrempelige 
bibliotheek in stand houden en ze de kans te bieden om de weg van digitale 
dienstverlening op te gaan, de bibliotheek of liever de mediatheek van de 
toekomst. Ik zie veel jeugd voor de deur van Markt 18 maar eigenlijk willen we 
ze binnen zien. U bent niet verplicht om de bibliotheken in stand te houden, 
maar volgens de VNG heeft u wel een “morele plicht” gelet op de afspraken die 
hierover met het rijk en de provincie zijn gemaakt. 
 
Een onderdeel van het participatiebeleid is dat mensen naar vermogen 
betaalde arbeid verrichten.  Nog maar een/derde van de huidige beschutte 
werkplekken zal blijven bestaan. Er zijn nog te weinig werkgevers die mensen 
met een beperking in dienst hebben, en het zal niet makkelijk zijn om genoeg 



 
gewone werkgevers te vinden voor goede werknemers met een 
gebruiksaanwijzing.  
Als rol van de gemeente hierbij noemt u de toepassing van Social Return on 
Investment bij aanbestedingen. Is dit onder voorwaarde dat dit niet leidt tot 
gedwongen ontslagen? 
 
De inwoner heeft het vertrouwen dat zij daadwerkelijk invloed kunnen 
uitoefenen. Wij moeten samen proberen scherp te krijgen wat er moet 
gebeuren. Wij verwachten van u dat de inwoner niet alleen wordt ‘gehoord’ 
maar dat u ook samenwerk daar waar dit mogelijk is, en niet alleen om te 
bezuinigen maar omdat er veel kennis is die goed gebruikt kan worden op zeer 
uiteenlopend gebied bv bij de Plannen voor Petten. Leer van de dure misser en 
maak in de herkansing niet de zelfde arrogante fouten. 
Wij betreuren het dat de sportadviesraad niet betrokken is bij de laatste 
ontwikkelingen rondom het accommodatie beleid. Maar pas aan het eind het 
stuk kreeg voorgelegd. Heeft de gemeente Schagen een visie op hoe het moet 
als door het afstoten van alle accommodaties bv de Spartahal het niet red? Hoe 
denkt u het tekort aan vloeren op te kunnen vangen? Past dit dan binnen uw 
beleid om iedereen fit en gezond te houden?  
Het nieuwe subsidiebeleid is een loden last voor de meeste verenigingen, wat 
wordt er op 16 december nog besloten als de taakstelling op 4 november al is 
vastgesteld?  
Zijn de hoorzittingen over het subsidiebeleid niet alleen voor de vorm?  
 
Gelukkig kunnen we ook constateren dat u een positieve ‘groene’ weg bent 
ingeslagen. Zo kunnen wij lezen “ Het openbaar groen levert een positieve 
opbrengst voor de samenleving in haar leefomgeving. Voor elke geïnvesteerde 
euro in groen, komt globaal 1,30 euro terug in de samenleving [beperken 
ziekteverzuim, , verhoging WOZ, minder vandalisme, ect.] Naast de 
belevingswaarde vertegenwoordigt het openbaar groen dus ook een financiële 
waarde in de openbare ruimte” Het is in onze ogen het waard om Schagen zo 
groen mogelijk te maken en te houden. Wees zuinig op oud groen. Hoe zijn de 
contacten met Landschap NoordHolland? Dit is een goed advies orgaan, gaat u 
in de toekomst leuke projecten oppakken?  
 



 
We zijn inmiddels 2 jaar een nieuwe grote gemeente de identiteit van de 
gemeente begint langzaam vorm te krijgen. De kwaliteit en nabijheid van 
voorzieningen blijft van belang om de leefbaarheid van de dorpen en kernen te 
waarborgen. Er zijn beloften gedaan tijdens de verkiezingen, een coalitie 
akkoord voor 5 jaren. 
Een da’s een hele tijd!!  
We zagen veel goede voornemens,  
 U zou veel gaan lobbyen, stimuleren en inspannen, onderzoeken, op peil 
houden en begeleiden, en nu twee jaar verder, gaat het zoals wel vaker met 
goede voornemens. 
 
Misschien kan dit voor u de stimulans zijn om de daad bij al die mooie woorden 
te voegen.  
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