
 

 

Nu doorpakken 

Het college presenteert een sluitende begroting in financieel moeilijke tijden. Dat is een knappe prestatie, waar 

de CDA-fractie waardering voor heeft. De afgelopen jaren is hard bezuinigd, niet alleen 2,5 miljoen per jaar op 

de ambtenaren, maar denk ook aan het subsidiebeleid. Die bezuiniging was nodig, maar was en is nog steeds 

stevig. Tegelijk zorgt het college ervoor, dat de gemeente kan blijven investeren in de samenleving. Goede 

plannen uit de samenleving worden gesteund, als er ook voldoende maatschappelijk rendement tegenover 

staat. Door deze mix aan bezuinigingen voor nu en investeringen ten behoeve van later, laten we zien dat onze 

generatie zelfredzaam is. We schuiven de lasten niet door naar de generatie na ons. We lossen onze eigen 

financiële problemen op. Het tekent de daadkracht van dit college. We zijn tevreden over de voortgang van de 

realisatie van het coalitieprogramma. Tegelijkertijd moet er worden doorgepakt. 

Economisch domein 

Het huidige gemeentebestuur is ambitieus, maar het is vooral erg effectief. Ontwikkelingen waar de burgers en 

bedrijven soms al 15 jaar op zitten te wachten, komen nu eindelijk tot ontwikkeling. Denk aan Warmenhuizen 

Centrum (17 jaar), Kolksluis (10 jaar), Structuurvisie Petten (15 jaar), Ontbrekende Schakel (18 jaar), 

Supermarkt Waarland (10 jaar), Van Blanckendaell Park (8 jaar), bedrijfsverplaatsing Van Schie in Burgerbrug 

(12 jaar), het plein in Callantsoog (6 jaar) en de uitbreiding van de Albert Heijn in Schagen (7 jaar). Deze zaken 

zijn goed voor de leefbaarheid en goed voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Die werkgelegenheid staat 

wel voortdurend onder druk. De ene dag presenteert de wethouder een vriendelijke welkomstfolder voor 

nieuwe werknemers, en de andere dag hoor je over heimelijk wegtrekkende werkgelegenheid bij ECN en 

toegenomen onduidelijkheid over Pallas. De werkgelegenheid kan een extra boost krijgen als we het regionale 

onderwijsaanbod ook beter afgestemd krijgen op de regionale arbeidsmarkt. Daarbij vinden we het jammer in 

het overzicht van de voortgang van het coalitieakkoord, dat een rode, sombere smiley staat bij het punt 

‘Uitbreiden van het onderwijsaanbod met een HBO-vestiging met focus op energietechniek, agribusiness, 

zaadveredeling en toerisme’. De CDA-fractie roept het college op hier extra inspanning op te zetten. 

Ook extra inspanning is nodig op klimaatbeleid. Duurzaamheid, een thema dat nota bene op de kaft van het 

coalitieakkoord staat, ziet de CDA-fractie onvoldoende terugkomen in het beleid. De CDA-fractie is daar zelf 

mede schuldig aan, door het schrappen van het budget voor het jaar 2015 voor de klimaatdoelstelling. Het is 

nu wel zaak dit onderwerp voortvarend aan te pakken. Daarnaast wordt vanuit het Rijk vanaf 1 januari jaarlijks 

6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor energiebesparing en duurzame energie bij 

sportaccommodaties. Hopelijk kan de gemeente hier samen met de sportverenigingen op inspelen. 

Ten aanzien van het onderhoud aan wegen en groen maken we ons zorgen. Met recht heeft het college eerst 

aandacht besteed aan het Sociaal Domein: eerst mensen, dan asfalt. Maar met de huidige budgetten lijkt de 

kwaliteit van wegen en groen de komende jaren achteruit te gaan. We hebben dringend behoefte aan een 

discussie over de kwaliteit van de openbare ruimte versus het benodigde geld daarvoor.  

Sociaal domein  

Het CDA vindt het een logische keuze dat de basis van het beleid gelegen is in een duurzame samenleving en 

dat de bewoners die voor zichzelf kunnen zorgen, dat ook doen. De verantwoordelijkheid ligt daarbij 

nadrukkelijk bij de mensen zelf en de gemeente springt pas bij als de inwoners en hun omgeving daar samen 

niet toe in staat zijn. 



Door dit uitgangspunt ontstaan ook risico’s in de begroting voor 2016. De grootste uitgavenpost binnen het 

sociaal domein bestaat uit de uitvoering van de toebedeelde decentralisaties. Taken die de gemeente pas voor 

een jaar uitvoert. Binnen dit beleidsterrein worden keuzes gemaakt, bijvoorbeeld bij het afsluiten van nieuwe 

contracten met zorgaanbieders, terwijl er tot op heden nog geen goede evaluatie heeft kunnen plaatsvinden 

omdat de factureren onder de oude contracten nog moeten binnenkomen. Wijkteams zijn nu bezig met de 

keukentafelgesprekken, pas na afloop van die gesprekken wordt duidelijk waar de eventuele hulp echt nodig is. 

Het college gaat zeer verantwoordelijk om met dit dossier, maar we moeten erkennen dat hier stevige 

financiële risico’s aan verbonden zijn. 

Het CDA heeft groot respect voor vrijwilligers en mantelzorgers. Zeker nu er een groter beroep gedaan wordt 

op de vrijwilligers en mantelzorgers. Het CDA is blij dat het nieuwe integrale beleid voor deze doelgroep in 

december 2015 beschikbaar komt, maar we begrijpen niet goed waarom dit er niet veel eerder had kunnen 

zijn.  

Bij het subsidie- en accommodatiebeleid heeft het college laten zien dat de zware, harde maatregelen niet uit 

de weg gegaan worden. Het subsidiebeleid is door de raad aangenomen, voor het accommodatiebeleid zijn 

voorstellen gedaan. Door zo goed mogelijk te luisteren naar de burgers, verenigingen en instellingen, heeft het 

college de samenleving een enorme dienst gedaan. Naar onze beleving is er een opvallend groot begrip voor de 

stevige maatregelen. En verenigingen zijn nu al op zoek naar mogelijkheden om zelf zaken goedkoper en 

efficiënter te maken. Bij het vaststellen van de bezuinigingstaakstelling enkele jaren geleden, had de CDA-

fractie dit niet verwacht. De complimenten en waardering zijn vooral gericht aan de verantwoordelijke 

wethouder, Ben Blonk. Bravo.  

Het CDA maakt zich wel zorgen over het vooruitzicht dat meer mensen met een arbeidsbeperking na afloop 

van een tijdelijk contract hun baan dreigen te verliezen. Via een korte WW-uitkering komen zij snel in de 

bijstand. Om de kansen voor deze mensen op een baan te vergroten is een integrale aanpak noodzakelijk. Waar 

in het verleden het Noorderkwartier in samenspraak met het ISD hier voor continuïteit zorgden, is het nu voor 

de raad moeilijker om hier grip op te krijgen. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied met grote 

belangstelling volgen. 

Burger en bestuur 

Omdat bestuurlijk en financieel het gemeentebestuur de zaken goed op rails heeft staan, kunnen we ook 

nieuwe uitdagingen goed aangaan. Het vraagstuk van de vluchtelingen, een grote organisatorische en logistieke 

uitdaging, kunnen we daardoor gestructureerd oppakken. De vluchtelingenopvang overvalt ons niet. Wij zijn in 

controle en we maken onze eigen keuzes.  

Eerder hebben we opgemerkt dat er opvallend veel begrip is bij sporters, sportverenigingen, dorpshuizen en 

kunst- en cultuurliefhebbers voor de doorgevoerde bezuinigingen. Het toont ook de nuchterheid en de 

realiteitszin van de bevolking van Waarland tot Callantsoog, van ’t Zand tot Warmenhuizen, van Oude Sluis tot 

Krabbendam. In brede zin hebben wij een solidaire gemeenschap in Schagen. Als sportclubs, dorpshuizen en 

zwembaden bereid lijken te zijn om zelf zoveel extra geld te gaan bijdragen in het onderhoud van hun 

voorzieningen, dan gaan we ervan uit dat ook de belastingbetalers – burgers en bedrijven - zich solidair zullen 

tonen met deze samenleving. Wij doen dus een beroep op deze solidariteit. Van een OZB-verhoging wordt 

niemand blij. Deze OZB-verhoging zorgt voor een betere leefbaarheid. Huizenprijzen zullen dalen als 

zwembaden en sportvelden gesloten worden. Daar zijn huizenbezitters ook niet blij mee. En als we goede 

manieren hadden gevonden om dit te voorkomen, zouden we daar onmiddellijk voor kiezen. Er zijn wel 

makkelijke manieren om dit te voorkomen, maar dat betekent dat de generatie na ons moet gaan betalen, 

omdat wij hier-en-nu onverantwoorde financiële risico’s zouden nemen. Ja, de OZB-verhoging kan ook 

verminderd worden door zwembaden te sluiten. Beide zaken zullen niet gebeuren, wat het CDA betreft, dat 

zijn beloftes die wij aan de kiezer gedaan hebben. 


