
 

 

Onderwerp: Beschouwing begroting  2016 en meerjarenraming 2017 – 2019 
 
Onder druk wordt alles vloeibaar, de vraag is echter hoe hoog de druk moet oplopen voordat het 
college van Schagen gaat begroten met visie en heldere kaders. 
Het beleid van de gemeente Schagen kenmerkt zich nog altijd door het: U vraagt en wij draaien.   
 
Iemand, meestal een ondernemer, roept iets en het college wringt zich in allerlei bochten om het 
voor elkaar te krijgen. Een vakantiewoning hier, een strandpaviljoen daar. Een winkel hier… óf toch 
geen winkel hier?  
Welke kaders daarbij gehanteerd worden is voor D66 meestal onduidelijk. Zijn die er wel? Worden er 
wel belangen afgewogen, en zo ja HOE DAN?  Of hanteert het college het motto: we doen maar en 
we zien wel?   
Van de ruimtelijke ordening maakt het college een optelsom van individuele belangen, een vorm van 
planologie die meer klantvriendelijk dan klantgericht is.  Het niet structureel en integraal benaderen 
van plannen moeten maar bij een herziening worden gladgestreken. Wij hebben geregeld het idee 
dat in raadsvoorstellen slechts al ingenomen standpunten door de organisatie worden uitgewerkt.  
Volgens ons is dat een verkeerde volgorde die voorbij gaat aan de inbreng van deskundigheid, al dan 
niet uit de organisatie.    
 
Bij de discussie over strandhuisjes dachten we even dat er een harmonisering en/of een bijstelling 
van beleid op toerisme en recreatie zou komen. Het lijkt alleen een Identity Matching te worden.  
Het is leuk om te weten wat de kwaliteiten zijn van een kustdorp, echter dat is nog geen onderzoek 
naar de wenselijkheid daarvan, laat staan een onderbouwing.  Wij nodigen het college uit alvorens 
verder te gaan met welk plan dan ook te komen met een startnotitie om te komen tot een nieuw op 
de huidige vraag toegesneden  toerisme- en recreatiebeleid.  
De gemeente en haar inwoners zijn gebaat bij toetsbare kaders! Een heldere visie! Waar willen we 
heen met deze mooie gemeente en wat moeten we daar voor doen. D66 wil een raad die in debat 
met het college kaders stelt en zo tot een gedragen visie komt!  Daarbij is een goede 
informatiestroom vanuit het college in raadsvoorstellen van wezenlijke betekenis. Welke belangen 
spelen een rol en hoe zijn die of kunnen die worden gewogen?  
 
Communicatie is een vak apart. Wat kan daar toch een hoop mee misgaan! Je stelt een burgerpanel 
een paar simpele vragen over toekomst van de kermis, neemt een besluit en heel Schagen rolt over 
de markt. Of kijkt u eens naar de voorgestelde veranderingen ten aanzien van het inzamelen van het 
huisvuil. Je communiceert dan middels het “HVC-grid”, het HVC communicatiepakket wat is 
opgebouwd uit een aantal blokken rond een onderwerp die elkaar versterken: in en om het huis, in 
de wijk, openbare gebouwen, lokale media, online. Door bovendien de boodschap crossmediaal aan 
te bieden, wordt de effectiviteit van de communicatie vergroot..... Ik begrijp niet wat hier bedoeld 
wordt. Als je spreekt over effectiviteit, dan zijn de inwoners gebaat bij helderheid en duidelijkheid. In 
plaats van een crossmediaal platform willen ze een blaadje in de bus waarop uitgelegd wordt wat er 
gaat veranderen en waarom dit moet veranderen.   
Een ander sprekend voorbeeld is het gedoe rondom de bezuinigingen op accomodaties. Het college 
is ruim een jaar bezig en waar zijn we beland: praktisch bij het begin echter dan met een voorstel tot 
een OZB-verhoging met 9% en veel frustraties bij verenigingen. In het proces hier naar toe heeft het 
college steeds haar eigen kaders gesteld en die steeds bijgesteld. Is de raad daarbij steeds voldoende 
betrokken?  Dat is volgens ons niet de weg. 
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De rapportage van de Rekenkamer zal tonen dat het college op het punt van de 
informatievoorziening nog veel te verbeteren heeft. 
 
Het gaat gelukkig niet alleen maar fout, ik wil hierbij mijn complimenten aanbieden voor de bijna 
vlekkeloze wijze waarop de communicatie verlopen is rondom de opvang van vluchtelingen. 
 
Als gemeente in de kop van Noord Holland moeten we nogal wat moeite doen om de provincie ervan 
te overtuigen dat hier ook mensen met veel plezier wonen, werken en recreëren. Door de 
zelfvervullende voorspelling dat alle mensen in de metropoolregio Amsterdam willen wonen praat je 
jezelf krimp aan. Ellenlange wachtlijsten voor huurwoningen, sociale huurwoningen die verkocht 
worden en hoognodige instroom van statushouders. Volgens mij hebben we helemaal geen last van 
krimp. De wooncompagnie moet gaan doen waar ze voor bedoeld zijn: sociale woningen bouwen en 
verhuren!  Het college moet daarvoor wel de mogelijkheden scheppen.  
En als we nou eens de mogelijkheid kregen om aan de randen van de dorpen buiten bebouwd gebied 
in clusters te bouwen, dan zou er veel ruimte komen voor initiatieven van bewoners die graag in 
onze mooie gemeente willen blijven wonen. Volgens ons kan de Ruimte-voor-ruimte-regeling daarbij 
een rol spelen. Niet meer compenserend bouwen op de locatie maar in de vorm van een organische 
groei van de kernen/buurtschappen. Nu wordt het landelijk gebied teveel vervuilt door 
burgerbebouwing. Het huisvesten van arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen en het 
toekomstig moeten huisvesten van asielzoekers maken dat ook noodzakelijk.  
Ik nodig de wethouder en de andere partijen uit om gezamenlijk op te trekken richting Haarlem om 
daar deze strijd te voeren, zoals ik in het begin van mijn beschouwing al zei…… onder druk wordt 
alles vloeibaar. 
 
Door de enorme bezuinigingsmaatregelen binnen het sociaal domein vallen mensen tussen de wal en 
het schip en dat baart ons zorgen. Zaken bij het COWI gaan niet altijd gesmeerd waardoor mensen 
soms veel te laat geld krijgen. Aangepast ergonomisch meubilair, duurt soms maanden en maanden. 
Het zo enorm lang zelfstandig blijven wonen van dementerenden leidt to schrijnende 
omstandigheden. Een paar keer per week toezicht van WPW is niet toereikend. En dan heb ik het 
niet eens over de mensen, die het merendeel van hun koud bezorgde tafeltjedekje maaltijden 
wegkieperen ipv opwarmen. 
 
Wij vinden het zorgelijk dat er uitgegaan wordt van een sluitende begroting voor 2016 waarbij de 
uitgangspunten (de OZB verhoging) van het accommodatiebeleid reeds meegenomen zijn. Wij 
vinden dit niet juist omdat het een claim legt op de discussie omdat, als het collegevoorstel het niet 
haalt er een enorm gat in de begroting van 2016 geschoten wordt of nog meer geput uit de reserves   
 
D66 vindt dat dan ook gekeken moet worden naar andere mogelijkheden om de zaak sluitend te 
maken. Daarbij moeten ook de geoormerkte gereserveerde budgetten in de belangenafweging 
meegenomen worden. Wij doelen hierbij op een budget van € 2 miljoen voor een Middenroute. Met 
name het CDA moet hier geen claim opleggen. Het mag dan een toezegging zijn naar een groep 
burgers maar onder druk ……….. HET GAAT TEN SLOTTE OM DE LEEFBAARHEID VAN DE KERNEN EN 
HET BELANG VAN EEN VEEL GROTER AANTAL BURGERS!.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wij hebben inhoudelijk de volgende vragen en opmerkingen over de begroting:Op pagina 64; 
resultaat 1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd. 
Deze passage staat zo’n beetje ieder jaar in de begroting. Kan de wethouder aangeven hoeveel de 
regels en regeldruk verminderd zijn sinds 2013? 
Zo’n statement over vermindering van regeldruk doet het goed hoor maar koppel daar dan ook aan 
dat toezicht en handhaving op een goed niveau gebracht gaan worden. Wanneer komt het college 
met een beleidsnotitie toezicht en handhaving? 
 
De meerjarenbegroting geeft een doorkijk naar de komende jaren. Een aantal posten aan de 
inkomstenkant is daarbij nog volstrekt onzeker.  Aan de uitgavenkant geldt hetzelfde.  
Over het onderhoud van wegen is een themabijeenkomst geweest. De ondergrens van de kwaliteit 
van de te onderscheiden wegen is daarbij min of meer vastgesteld. De financiële gevolgen daarvan 
moeten wij maar terugzoeken in de begroting.   
 
Een financieel toekomstbeeld is nodig. Echter ook is het nodig om te weten waar we vandaan 
komen. Veel (kosten-)posten zijn jaarlijks terugkerend en vertonen al dan niet een beperkte 
verhoging of verlaging.  
Voor ons zijn interessant die posten die plots een aanzienlijke verhoging voor 2016 en of de jaren 
daarna vertonen. De post voor onderhoud wegen is er daar een van. 
Wij verzoeken het college de raad een overzicht te geven van die posten die een verhoging van meer 
dan 2% te zien geven als ook een verklaring waarom die verhoging noodzakelijk is. 
 
Is het college bereid de suggestie over te nemen om in de volgende begrotingen een kolom toe te 
voegen met de cijfers van voorgaande begroting?  
 
Een bedankje is op zijn plaats voor het college voor de toevoeging van het productenboek. Dat geeft 
een beter inzicht van wat het college allemaal van plan is voor het komend jaar en maakt de 
controlerende rol van de raad beter mogelijk.  De begroting lijkt dan minder een grabbelton voor het 
college waarbij de raad zich maar steeds moet afvragen welke bedrag waarvoor het college 
getrokken heeft. 
 
Op verschillende plaatsen in het productenboek komt de post “niet in te delen lasten” voor met 
daarachter veelal aanzienlijke bedragen die daarbij  ook nog eens beïnvloedbaar zijn.   
Ik noem: Beheer en groen: € 570.000; beheer en onderhoud wegen: € 470.000; Kan het college 
aangeven het hoe en waarom van deze aanduiding en op welke wijze de raad kan sturen op de 
hoogte van die kosten? 
 
Wij begrijpen dat de organisatie niet kan zonder externen voor bijvoorbeeld vervanging bij ziekte, 
zwangerschap en/of ontbrekende deskundigheid.  Kan het college aangeven hoeveel formatie aan 
externen is ingehuurd, waarvoor, voor welke kosten en hoe het college de omvang daarvan beperkt 
houdt. Wij willen waken voor de tendens dat een kleiner worden organisatie compensatie zoekt in 
de inhuur van externen, zeker ook als het gaat om deskundigheid waarvan de aanwezigheid in de 
organisatie verwacht mag worden.  
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