Vragen/opmerkingen en antwoorden naar aanleiding van Commissie Bestuur d.d. 15 oktober 2014
Jess
Vraag 1
Pag. 4. Alles komt terug in de programmabegroting en routekaarten en vindt het programma weinig
Smart.
Dit programma Economische Zaken 2014-2018 geeft een overzicht van de speerpunten waar het
cluster Economische Zaken de komende periode actief mee aan de slag gaat. Een compact overzicht
voor alle betrokkenen van wat wij gaan doen om de doelstellingen van de gemeente Schagen te
bereiken. Concrete uitwerking van de acties vindt vervolgens jaarlijks plaats in de
programmabegroting en de routekaarten. Het gebruik van de routekaarten wordt intern nader
bekeken o.a. op het gebied van duidelijk maken van wijzigingen.
Vraag 2
Pagina 5. Staafdiagram handel en reparatie zijn goed vertegenwoordigd maar wordt verder niet meer
toegelicht.
Handel en reparatie is geen specifieke cluster maar is MKB breed. Er is voor gekozen om specifiek in te
zetten op der kansrijke clusters en dit onderdeel biedt geen specifieke kansen.
Vraag 3
Pagina 6. Wat gaan we in 2015 doen?
De activiteiten worden niet per jaar toegelicht. Dit is een doorlopend proces. Concrete uitwerking van
de acties vindt vervolgens jaarlijks plaats in de programmabegroting en de routekaarten.
Vraag 4
Pagina 6. Werkgelegenheid heeft een hoge prioriteit, maar als we de foto bekijken op pagina 5 dan
rechtvaardigt het de vraag of het niet nog een hogere prioriteit heeft. De mismatch wordt
geminimaliseerd.
De mismatch komt voort uit de foto van de regio, die gemaakt is in het kader van De Kop werkt.
Deze foto is een regionale analyse. Het is gebaseerd op bureauonderzoek van door de regio
aangeleverde documenten, dat heeft geresulteerd in ca. 120 (beleids)documenten, visies en
onderzoeken. Het document is dus geen uitputtend overzicht van het beleid van de regiogemeenten.
Daarnaast is het belangrijk te benadrukken dat het gaat om een momentopname van het najaar
2013.
De foto dient als voorbereiding en kader voor de Transformatiemonitor en Transitieatlas. Met de
mismatch krijgt de regio te kampen als gevolg van de demografische transitie bij het bestaande
beleid en zonder "ingrijpen". Met de Transitieatlas kunnen vervolgens de (consequenties van) deze
mismatches in de regio concreet (ruimtelijk) in beeld gebracht worden en kan aan de hand hiervan
een dialoog over optimalisatie gevoerd worden.
De presentatie die in Haarlem (STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland) is gegeven is algemeen
voor Noord-Holland en niet voor de 4 gemeenten in de Kop, dus het klopt dat daar andere cijfers
genoemd zijn
Vraag 5
Pagina 8. Clusters agri, leisure en duurzame energie van belang zijn. Koppeling met pagina 14 en 15.
Jess mist maakindustrie en dienstverlening. Onder Medisch wordt de zorg geschaard en vindt dat dit

niet onder het kopje medisch kan worden geschaard. Jess mist verder handel en reparatie en wordt
in de toelichting gemist.
In het diagram op blz. 5 wordt wel ingegaan op maakindustrie en dienstverlening. In navolging van de
Kop is gekozen om te concentreren op de 5 clusters. Vanuit de clusterbenadering lijkt het het meest
logisch om zorg onder medisch te scharen.
Vraag 6
Pagina 9. Verbaast zich erover dat in dit programma geen concrete activiteit onderwijs en
arbeidsmarkt is opgenomen. Kan de gemeente dat zelf niet? Uiteraard kan dit in samenwerking met
het bedrijfsleven en onderwijs concreet bijdragen aan de problematiek van de lage instroom in het
groene onderwijs en de onbekendheid van de kansen op het werk binnen de agrisector. Daar liggen
kansen en missen dit in het stuk.
Op blz. 17 van dit programma wordt uitgebreid ingegaan op Arbeidsmarkt en Onderwijs. Samen met
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de OFS wordt het inmiddels opgepakt. De gemeente blijft hieraan
aandacht schenken en faciliteren.
Vraag 7
Pagina 12. Cluster duurzame energie zien dit graag zo worden benoemd als Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord en deze titel veranderen in energie en duurzaamheid. Benoem dit dan ook
maar zo. Duurzaamheid is veel omvangrijker aandachtgebied denk hierbij aan de verduurzamen in de
landbouw of bouwsector.
U heeft gelijk. In de loop der tijd is de naam veranderd en deze teminologie zal in het vervolg
gehanteerd worden.
Vraag 8
Mist onder het kopje bedrijventerrein de naam bedrijvenloket Noord-Holland Noord.
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft in opdracht van haar aandeelhouders (provincie en
gemeenten)bedrijvenloketten opgericht voor ondernemers. Bij het loket kunnen ondernemers terecht
met vragen over vestigings- en huisvestingsvraagstukken. Het is een activiteit van het
Ontwikkelingsbedrijf en hoort hier dus niet thuis.
Vraag 9
Blij dat we kunnen starten op het industrieterrein Kolksluis ’t Zand.
Wij ook.
Vraag 10
Mist aan het eind van dit stuk de maakindustrie, de dienstverlening, de handel en reparatie.
Zoals hiervoor is aangegeven is handel en reparatie is geen specifieke cluster maar is MKB breed. Er is
gekozen voor kansrijke clusters en dit onderdeel biedt geen specifieke kansen.
Vraag 11
Grijs en groen onderwijs zit in de problemen als het gaat om de aanloop. Te lage instroom in
onderwijs probleem op termijn. Verwachten dat er te weinig mensen daar hun werk in kunnen
vinden. JESS realiseert dat we dit overlaten aan RPA maar Jess vindt ook dat Schagen zijn eigen

verantwoordelijkheid moet nemen zie pagina 5 (foto) De rol moet groter zijn dan de op pagina 17
genoemde beperkte rol als het gaat om onderwijs.
Zoals ook geantwoord bij vraag 6 is wordt op blz. 17 van dit programma uitgebreid ingegaan op
Arbeidsmarkt en Onderwijs (in samenwerking met het Sociaal Domein). Samen met
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de OFS wordt het inmiddels opgepakt. De gemeente blijft hieraan
aandacht schenken en faciliteren. Onze rol is vanuit de gemeente en de kennisinstituten dit continue
onder de aandacht te brengen. Tevens wordt het meegenomen in de lobby ( o.a. Agribusiness).

VVD
Vraag 12
Pag. 17 Onderwijs daar moeten we onze rol niet in beperken maar actief zijn.
Op blz. 17 van dit programma wordt uitgebreid ingegaan op Arbeidsmarkt en Onderwijs. Het is een
terugkerend onderwerp in onze contacten met het bedrijfsleven (bedrijfsbezoeken)
Vraag 13
Wat zijn de gerealiseerde punten en wat moet nog gerealiseerd worden?
Dit programma Economische Zaken 2014-2018 geeft een overzicht van de speerpunten waar het
cluster Economische Zaken de komende periode actief mee aan de slag gaat. Een compact overzicht
voor alle betrokkenen van wat wij gaan doen om de doelstellingen van de gemeente Schagen te
bereiken. Concrete uitwerking van de acties vindt vervolgens jaarlijks plaats in de
programmabegroting en de routekaarten.

Seniorenpartij
Vraag 14
Mist de onderbouwing van de mismatch. Speciaal geïnteresseerd in de foto waarin de mismatch
wordt genoemd en mist de onderbouwing hiervan.
Zoals ook bij vraag 4 geantwoord is deze foto een regionale analyse. Het is gebaseerd op
bureauonderzoek van door de regio aangeleverde documenten, dat heeft geresulteerd in ca. 120
(beleids)documenten, visies en onderzoeken. Het document is dus geen uitputtend overzicht van het
beleid van de regiogemeenten. Daarnaast is het belangrijk te benadrukken dat het gaat om een
momentopname van het najaar 2013.
De foto dient als voorbereiding en kader voor de Transformatiemonitor en Transitieatlas. Met de
mismatch krijgt de regio te kampen als gevolg van de demografische transitie bij het bestaande
beleid en zonder "ingrijpen". Met de Transitieatlas kunnen vervolgens de (consequenties van) deze
mismatches in de regio concreet (ruimtelijk) in beeld gebracht worden en kan aan de hand hiervan
een dialoog over optimalisatie gevoerd worden.

Vraag 15
Als vergrijzende gemeente hebben te maken met steeds meer werkloze 50 plussers en waarom is
deze groep niet meegenomen. Kan hierin worden opgetrokken bij de OFS of ISD.

In ons coalitieakkoord hebben wij specifiek aandacht gegeven aan werkgelegenheid voor stagiaires
en werkplekken voor jongeren vanuit de gedachte dat de kinderen van nu de toekomst van onze
gemeente bepalen. Hiermee niet gezegd dat wij geen aandacht aan deze groep geven maar loopt via
het ISD en het werkgevers servicepunt traject.

CDA
Vraag 16
Tevreden, meer agri en werkgelegenheid zou mooi zijn.
Werkgelegenheid is een continue proces en heeft blijvend onze aandacht.

Wens4u
Vraag 17
Stuk mag ook wel in de raad en wijzigingen zichtbaar maken ten opzichte van het huidige stuk.
Het is geen beleidsstuk maar een intern stuk, het werkprogramma voor het cluster EZ. Wijzigingen
zijn op dit moment niet van toepassing, aangezien het een overzicht van speerpunten is. Voortgang
naar aanleiding van dit programma wordt via de routekaarten aan u bekend gemaakt.
Vraag 18
Vrije tijd economie; valt daar ook de kanoroute en de bullit 10 Westfriese donderdagen onder?
Ja.
Vraag 19
Pagina 10 slechtweer voorzieningen wordt gemist.
Wij spreken liever van elk-weer-voorzieningen. Deze voorzieningen maken onderdeel uit van het
toeristisch-recreatief product. Initiatieven hiervoor moeten uit de markt komen. In de regio zijn al veel
elk-weer-voorzieningen aanwezig. Vanuit de destinatiemarketing en gebiedspromotie wordt ingezet
op het beter bekendmaken en verbinden van het bestaande aanbod aan elk-weer-voorzieningen.
Vraag 20
Pag. 5 Trends: Is de trend van de robottisering en de afname van de werkgelegenheid in sectoren
transport, productie logistiek, administratie is meegenomen in het samenstellen van het economisch
programma is meegenomen
Trends en ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gevolgd en waar nodig op ingespeeld(eventueel
met regio en partners).
Vraag 21
Mist de aanleg van het glasvezelnetwerk en zou dit graag zien opgenomen in het programma.
Dit programma geeft een overzicht van de speerpunten waar het cluster EZ de komende periode
actief mee aan de slag gaat. Het cluster EZ heeft bij de aanleg van het glasvezelnetwerk een
stimulerende taak, uitvoering gebeurt vanuit de afdeling Openbaar Gebied.

