
 

 

Algemene beschouwingen fractie PvdA Schagen 2015 

 

Allereerst wil de PvdA benadrukken dat het komende jaar in het teken staat 

van veranderingen, omslag en kanteling. Wat ons betreft kantelt de Raad mee. 

De PvdA vult dat al op een aantal manieren in. Graag komen we in de 

gemeente bij heel veel groeperingen en burgers over de vloer om als exponent 

van de kanteling te laten zien dat er een groter beroep op de eigen woon- en 

werkomgeving zal worden gedaan. Wij hebben daarin een voorbeeldfunctie. 

Deze functie wordt niet alleen ingegeven vanuit urgentie, maar zeker ook 

vanuit de gedachte het tijdperk van individualisme in te ruilen voor een tijdperk 

van saamhorigheid en collectief verantwoordelijkheidsgevoel voor onze 

leefgemeenschap. Het is niet meer zo dat er eerst naar de gemeente kan 

worden gekeken als er problemen zijn. Nee, er wordt eerst naar de 

gemeenschap, de eigen woon-/leefomgeving gekeken om oplossingen aan te 

dragen. Omdat onze prioriteit ligt bij de mensen in Schagen en niet bij allerlei 

verbale schermutselingen in deze raadszaal, draagt de PvdA graag deze 

gekantelde gedachte uit. Wij blijven natuurlijk oog houden voor mensen die het 

niet met hun omgeving redden. Deze groep heeft onze speciale aandacht, de 

mensen die dat extra steuntje in de rug nodig hebben. Het is goed te 

constateren dat het minimabeleid ongemoeid blijft, zodat er enigszins een 

vangnet over blijft. 

Voor 2015 hebben we nog eens een extra bezuinigingstaakstelling van € 2.2 

miljoen meegekregen. Om dit bedrag op het kleed te krijgen hebben we, als 

coalitiepartner, natuurlijk direct naar onze eigen plannen gekeken. Wij kunnen 

onze kiezers prima uitleggen dat we qua ambities nu even pas op de plaats 

moeten maken. Openbare toiletten in de kustdorpen worden even in de ijskast 

gezet. We nemen voor één jaar genoegen met het feit dat we voor het halen 



van de klimaatdoelstelling € 100.000,- minder te besteden hebben. Toch zullen 

we in 2015 blijven hameren op duurzaamheid. Wij vinden dat de gemeente 

daar een belangrijke voorbeeldfunctie in heeft en zullen het bij een gunstiger tij 

niet laten om mogelijk meer fondsen in te zetten om de klimaatdoelstelling te 

halen. 

Ook de overige voorstellen om meer inkomsten de genereren kunnen voor 

2015 op de steun van de PvdA rekenen. Het zijn natuurlijk geen 

juichvoorstellen, maar wij zien wel in dat ook de burgers bij kunnen dragen aan 

een evenwichtige begroting.  

De 3 decentralisaties, die komend jaar gestalte gaan krijgen, zien we met 

vertrouwen tegemoet. De 3 afzonderlijke gemeenten hebben in 2007 met 

succes de WMO tot zich genomen. Nu als één gemeente ziet de PvdA dat alles 

in het werk wordt gesteld om de burger die daadwerkelijk afhankelijk is van de 

gemeente, niet in de kou gezet wordt. Wij zullen als partij bij het sociaal 

domein de belangen van de mensen onder aan de sociale ladder blijven 

bewaken. Natuurlijk zal het proces naar meer afhankelijkheid van de omgeving, 

vrienden, familie en bekenden als invulling van de hulpvraag tijd kosten. Dat is 

nog niet voor elkaar in 2015. Werkende voort ontstaan vaak de meest creatieve 

oplossingen met voor de PvdA als groot overkoepelend doel: zorg voor de 

kwetsbaren. Mooie voorbeelden zijn al bekend vanuit Sociaal 

Werkvoorzieningschap Noorderkwartier. Deze organisatie werkt keihard aan de 

uitstroom en laat geen kans onbenut om haar target te halen. De visie en de 

vele contactmomenten met het veld geven ons het vertrouwen dat we dit 

pakket werk binnen de financiële mogelijkheden gaan klaren. Het “kindpakket” 

is hiervan een mooi voorbeeld. De doelgroep, kinderen uit arme gezinnen, 

krijgt toch de kans volwaardig mee te doen in de samenleving en niet met 

afstand aan hun volwassenheid te hoeven beginnen. Het plan hiervoor kan 

onze goedkeuring ten volle krijgen. 

 

De mededeling van minister Kamp dat Energie Onderzoekscentrum Petten voor 

de komende 10 jaar door kan heeft ons gesterkt in de gedachte dat deze 

werkgever voor ong. 1500 mensen van toegevoegde waarde is voor onze regio, 

Nederland en de rest van de wereld. Natuurlijk hoort daar bij dat de veiligheid 



gegarandeerd is. Ook de uitvoering van de structuurvisie Petten zal in 2015 een 

boost krijgen. Nu al is buitengaats te zien wat het gaat worden, nu de kern zelf 

nog. Wij gaan er van uit dat Petten een echte toeristische trekpleister wordt, 

dat niet meer zo makkelijk voorbij gereden kan worden. Dit levert een 

economische stimulans voor Petten en zijn directe omgeving op en daarmee 

ook de regio. Ook de werkgelegenheid in de thuiszorg zien we de komende 

jaren in onze regio met de huidige onderhandelingen zoveel mogelijk 

gewaarborgd. 

Zorgen heeft de PvdA om de veiligheidsregio en zijn financiële hangijzers. Het 

kan niet zo zijn, dat in de tijd van roeien met de riemen die je hebt, deze 

verbonden partij aan zijn gemeenten steeds hogere financiële offers gaat 

vragen. De rek is er uit. Veiligheid is ons veel waard, maar voor ons is op dit 

moment een 6,5 een mooi cijfer. Wij hebben het gevoel dat de veiligheidsregio 

op een 9 of een 10 koerst. 

Ook zijn er zorgen omtrent het accommodatiebeleid en daarmee soms 

verbonden het subsidiebeleid. De cultuur- en sportverenigingen krijgen allen te 

maken met een terugtrekkende overheid. Financiële bijdragen gaan wegvallen 

en onderhoud komt in eigen beheer. Het is zaak dat verenigingen elkaar 

opzoeken om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Wij zien daarin een 

mooie taak voor de Cultuuradviesraad en de Sportadviesraad. Het college zal 

echt het hoofd niet wegdraaien als onmogelijkheden gevraagd worden, maar 

blijf in gesprek met elkaar. Bij het onderuit glijden van de basis van onze 

gemeenschap, die door vele verenigingen gevormd wordt, zal de Raad opnieuw 

de kaders tegen het licht moeten houden. 

Kortom, ondanks allerlei financiële tegenvallers, bezuinigingen en een groter 

beroep op de zelfredzaamheid ziet de PvdA 2015 zonnig maar met enige zorg 

tegemoet. Wij zijn niet een partij van doemdenkers, omdat wij dagelijks mee 

maken dat onze inwoners een groot hart hebben. Vrijwilligers en 

mantelzorgers moeten we blijven koesteren en ondersteunen en nu er nog 

meer een beroep op gedaan zal worden. Wij hebben de overtuiging dat het nog 

meer laten participeren van de burgers van Schagen gaat lukken. In de 

afgelopen periode ontdekken we steeds meer initiatieven van mede-

Schagenezen om de omgeving in te richten zonder de uitsluitende hulp van de 

gemeente onder het motto: “meedoen is belangrijker dan winnen”. 
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