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Geachte raadsleden, 

 

Afgelopen week heb ik met alle partijen gesproken over het raadsvoorstel met betrekking tot het 

accommodatiebeleid. Tot mijn genoegen kan ik vaststellen dat dit beleid op grote steun kan 

rekenen en dat de overeenstemming met de Sport Advies Raad Schagen als een groot goed 

wordt ervaren. 

 

De kanttekeningen die er waren betroffen vooral de voorgestelde extra stijging van de ozb met 

9%. De vraag die veelvuldig werd gesteld is: zijn er echt geen andere mogelijkheden? 

 

De mogelijkheden die ik zag, heb ik ingezet om tegemoet te komen aan de wensen van de 

Sport Advies Raad Schagen. Hiervoor zet ik de ontstane ruimte binnen de WMO (woning-

aanpassingen) in. Dit doe ik niet van harte omdat dit ook risico’s met zich meebrengt. Echter met 

de bestaande buffer binnen het sociaal domein acht ik die verantwoord.  Het alternatief was 

een ozb stijging boven de 9% of geen overeenstemming met de Sport Advies Raad Schagen. 

Daar kies ik bewust niet voor. 

 

Wanneer je heel kritisch door de begroting loopt, hier en daar extra risico aanvaardt, is er 

ongetwijfeld nog wel het een en ander bij elkaar te sprokkelen. Hier kiezen wij als college bewust 

niet voor omdat er ook nog veel onzekerheden en risico’s in de begroting zitten. Wanneer die 

zich voordoen willen we niet weer naar de burger voor een lastenstijging. Dus, nu stijgt de ozb 

extra en de rest van deze collegeperiode beperken we ons tot een inflatiecorrectie. 

 

De onzekerheden en risico’s in de begroting bestaan in hoofdzaak uit: 

 

De reeds bestaande taakstelling 

De taakstelling is nog niet geheel gerealiseerd. In de begroting is aangegeven hoe we 

hier in de periode tot en met 2018 invulling aan gaan geven. Hier zitten nog best 

impopulaire maatregelen tussen zoals in het Economisch domein het bezuinigingen op 

de monumentensubsidie, een forse bezuiniging op de VVV en het stoppen van de 

bijdrage aan de Stichting Westfriese Omringdijk. Het realiseren van de taakstelling binnen 

dit domein is al een zware opgave. Extra besparingen hier bovenop zie ik niet. 

 

Binnen het domein Burger en Bestuur loopt als taakstelling de besparing op de 

organisatie. Hiertoe is het project “Bewegen naar de klant” opgezet. In 2018 moet € 1,5 

miljoen bespaard zijn op de organisatie bovenop de al gerealiseerde besparing van  

€ 1,1 miljoen. Mogelijkheden voor verdere besparing op de organisatie zie ik op korte 

termijn sowieso niet en voor de lange termijn vooralsnog ook niet zonder keuzes te 

maken in de mate en kwaliteit van de dienstverlening. 
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Tafelzilver 

 In de begroting is € 375.000 ingeboekt als resultaat van het verkopen van € 5 miljoen aan 

“tafelzilver”. De verkoop is bij lange na nog niet gerealiseerd. 

Precario 

 In de begroting houden we rekening met € 500.000 aan precario op kabels en leidingen 

in 2015, oplopend naar € 700.000 in 2017. De aanslag wordt binnenkort verzonden maar 

of die zonder slag of stoot voldaan wordt, is nog onzeker. 

 

Openbare ruimte 

 Voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte zijn nog geen beleids- en 

beheersplannen aanwezig. Van de provincie hebben we nog enig uitstel hiervoor 

gekregen maar komend jaar moet dit wel vorm gaan krijgen, inclusief dekking. Dit 

laatste zal lastig worden. Net als bij het accommodatiebeleid, zijn er voor de openbare 

ruimte geen of beperkte middelen voor vervanging en reconstructie. Daarnaast zijn de 

budgetten voor beheer en onderhoud niet toereikend om aan het niveau sober en 

doelmatig te voldoen. De schatting is nu dat het tekort € 1,5 á € 2 miljoen zal zijn. Dit is in 

grote mate afhankelijk van het gewenste kwaliteitsniveau en de omvang van het areaal. 

Binnenkort wordt met name het gewenste kwaliteitsniveau aan uw raad voorgelegd. 

 Binnen het college hebben we afgesproken, dat wanneer er meevallers zijn, 

bijvoorbeeld in de algemene uitkering, we deze inzetten voor de openbare ruimte. 

 

De fracties van JESS en de SP hebben in hun algemene beschouwing suggesties gedaan voor 

een alternatieve dekking. De voorstellen van JESS binnen het economisch domein maken 

onderdeel uit van de nog te realiseren taakstelling of vallen binnen het kostendekkende systeem 

van leges. Het verlagen van de post onvoorzien met € 42.000  is een mogelijkheid maar ik houd 

die liever achter de hand voor onverwachte zaken, het afdekken van de nog niet gerealiseerde 

taakstelling of budgetverruiming voor de openbare ruimte. Het idee om het klimaat budget te 

halveren levert voor vier jaar een voordeel op van € 50.000. Dit kan, maar vorig jaar is met uw 

raad afgesproken om vanaf 2016 echt iets aan het klimaat te gaan doen. Daarvoor denken we 

als college € 100.000 voor vier jaar echt nodig te hebben. De post niet in te delen uitgaven 

betreft de raming voor vervanging en reconstructie van de openbare ruimte. Zoals hierboven al 

is aangegeven staan de budgetten voor de openbare ruimte onder grote druk en is het 

doorvoeren van een korting niet realistisch.  

 

De SP wil vooral veel op de organisatie besparen en met name de post inhuur derden. Zoals 

hierboven aangegeven is op korte termijn een extra besparing op de organisatie niet mogelijk en 

op de lange termijn niet zonder keuze over aanbod en kwaliteit van dienstverlening. De SP stelt 

ook voor om € 6.000 te besparen op de raad en de commissies. Dit  is mogelijk maar de keuze 

hiervoor laat ik  bij uw raad. De voorgestelde besparing op de dienstauto’s is niet mogelijk. Dit 

betreft de voertuigen die de buitendienst nodig heeft voor het dagelijkse werk. Daarnaast 

hebben we nog leaseauto’s voor dienstreizen. Berekend is dat deze goedkoper zijn dan losse 

declaraties voor dienstreizen. Het hebben van twee gemeentehuizen draagt niet bij aan het 

terugdringen van het aantal dienstreizen. De voorgestelde besparing op de economische 

structuur zetten we voor een deel al in voor het realiseren van de taakstelling. Een verdere 

verlaging raad ik af omdat dan de realisatie van onze doelstellingen en resultaten in de knel 

komt. De voorgestelde besparing op het budget kust zetten we voor de helft al in voor het 

realiseren van de taakstelling. Het restant zetten we in voor onze rol als aanjager, facilitator en 

uitvoerder voor ruimtelijke ontwikkelingen in het kustgebied. 

 

Rekening houdend met  bovenstaande onzekerheden en risico’s en het gegeven dat wij als 

college deze raadsperiode onze inwoners niet nog een keer willen confronteren met een extra 

ozb stijging zie ik geen andere dekkingsmogelijkheden voor het accommodatiebeleid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ben Blonk. 


