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3 Aan de slag met de dienstverlening. Iedereen optimaal van dienst zijn? 
Logisch en wat houdt dat dan in? 

Antwoord: 
Het verbeteren van onze dienstverlening is continu onderwerp van zorg en 
aandacht. 
In 2021 ligt de focus van de organisatieontwikkeling op de kwaliteit van onze 
dienstverlening.  Dit doen we op drie manieren: ten eerste optimaliseren we de 
inrichting van dienstverleningsprocessen (lean); ten tweede sturen we gericht 
op kwaliteit (persoonlijk- en lijnleiderschap); ten derde blijven we de focus 
houden op het doorontwikkelen van houding en gedrag die horen bij onze visie 
op de organisatie en op dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
kan meedoen, digitale toegankelijkheid is hierbij van groot belang. Wij blijven 
ook onze digitale dienstverlening verbeteren; steeds meer diensten en 
producten zullen óók via de digitale weg worden aangeboden. 

We bouwen voor alle inkomensgroepen en 300 per jaar. Geen accent op 
gezinnen of 1- en 2 persoonshuishoudens?  

Antwoord: 
Het woningbouwprogramma kent twee hoofdaccenten. Ten eerste willen wij 

voldoende betaalbare woningen realiseren. Dit doen wij onder andere door 

minimaal 30% sociale/goedkope betaalbare woningen op te nemen in de 

ontwikkelingen.  

Het tweede accent is dat wij Schagen profileren als een gezinsvriendelijke 
gemeente waarin extra aandacht is voor de juiste voorzieningen, veiligheid, 
sport en spel. Onder de juiste voorzieningen vallen ook voldoende woningen 
voor gezinnen. We doen al veel in het kader van ‘gezinsvriendelijke gemeente’, 
maar dit laten we in onze communicatie richting de raad en bewoners niet altijd 
duidelijk zien. Dit gaan wij het komende jaar verbeteren.

5 Er is voldoende geld, alle verplichtingen, beloftes en ambities kunnen 
waargemaakt worden. Dit is betrekkelijk, wanneer we kijken naar de Basis op 
Orde en de tekorten die we jaarlijks hebben?  

Antwoord: 
Dit is zeker betrekkelijk. De begroting is opgemaakt in de periode mei-
september 2020. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de kennis 
en inzichten van dat moment. Veranderingen op lokaal, nationaal en 
internationaal niveau kunnen gevolgen hebben voor de verplichtingen, beloftes 
en ambities. 
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7 Duurzaamheidsprogramma is klaar. Maar nog niet concreet genoeg, althans 
dat blijkt ook de beraadslagingen binnen de gemeenteraad. Dus hij is op 
hoofdlijnen gereed en moet nu uitvoeringstechnisch worden aangepast? Dat 
gebeurt specifiek op de zes programmalijnen?  

Antwoord 
Vanuit de ambities en doelen in het vastgestelde Duurzaamheidsprogramma 
2020-2050 wordt de uitvoering de komende jaren steeds concreter gemaakt. 
Dit gebeurt per programmalijn en zo nodig integraal door verschillende 
programmalijnen heen. Deze concretisering wordt opgenomen in de 
uitvoeringsagenda duurzaamheid. Het tempo en de concretisering zal per 
programmalijn verschillen. Dit hangt onder meer af van prioritering op basis 
van lokale politieke keuzes en maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke en 
regionale afspraken en beschikbare middelen. 

15 evaluatie Holland boven Amsterdam was gepland eind 2020. Wordt nu 2021. 
Wat is de reden voor dit uitstel?  

Antwoord: 
De hier genoemde evaluatie betreft de samenwerkingsovereenkomst met het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord die tot en met 2023 loopt. De 
evaluatie van de destinatiemarketing Holland boven Amsterdam is in 
september gestart en zal eind van dit jaar zijn afgerond. De resultaten hiervan.
en een voorstel voor eventuele voortzetting na 2021 worden begin 2021 
voorgelegd

16 Woningbouwmonitor om de vraag en behoeften inzichtelijk te maken wordt aan 
gewerkt in 2021? Wat kunnen we hiervan verwachten? Wat houdt dit in? Wordt 
het dan echt vraag gestuurd? Rol bewoners en dorpsraden?  

Antwoord: 
Er wordt gewerkt aan een zgn. dashbord om beter inzicht te krijgen in de vraag 
en behoefte naar woningen en soort woningen in de kernen in de gemeente 
Schagen. We hopen daarmee inzicht te hebben waar en wanneer welke 
woningen nodig zijn. 
Gemeente, ontwikkelaars en corporaties kunnen daarop inspelen bij de 
ontwikkeling van woningbouwplannen. Bewoners en dorpsraden, maar ook 
corporaties worden betrokken bij het opstellen van de woningbouwmonitor.  
En inderdaad met het doel om vraaggestuurd te gaan bouwen.

18 Acquisitie van waardevolle bedrijven: Welke acties? Hoe dan? Wat zijn 
waardevolle bedrijven?

Antwoord: 
In overleg met de portefeuillehouder zal bepaald worden welke acties we gaan 
oppakken en hoe. De gemeente vindt alle bedrijven waardevol en wil aan alle 
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bedrijven voldoende ruimte om te ondernemen bieden. In het bijzonder zou de 
gemeente graag bedrijven willen aantrekken die een spin off hebben voor de 
werkgelegenheid in de gemeente, zoals bedrijven in de 
zaadveredelingsindustrie, innovatieve agrarische bedrijven en bedrijven gericht 
op duurzaamheid en energie zoals ECN.

18 Bedrijventerreinen in Warmenhuizen en Waarland omdat behoefte het grootst 
is. We herkennen Warmenhuizen, maar blijkt dit uit een onderzoek?  

Antwoord: 
Er ligt een concrete aanvraag van een aantal ondernemers uit Waarland die 
willen uitbreiden (met 3,5 ha) aansluitend op het bedrijventerrein Groet II in 
Waarland. In Warmenhuizen zijn ook een aantal ondernemers die 
uitbreidingsplannen hebben. Het gaat hier om een ruimtebehoefte tussen de 1 
en 1,9 ha. De gemeente kan deze uitbreidingsbehoefte op dit moment niet 
faciliteren vanwege gebrek aan bedrijventerreinaanbod in deze kernen.

18 Onderaan deze pagina staat: 
in het voorjaar van 2021 de raad te vragen om in één keer het 
stedenbouwkundig plan, de grondexploitatie en het bestemmingsplan vast te 
stellen.  Onze vraag, waar hoort deze tekst bij? 

Antwoord: 
Bij het samenstellen van de begroting is hier een stukje tekst weggevallen. 
Inmiddels is de tekst in de digitale omgeving aangevuld. De volledige tekst is: 

• Centrumontwikkeling Waldervaart. Er wordt een bestemmingsplan 

(projectverzamelplan) opgesteld met als planning om in het voorjaar 

van 2021 de raad te vragen om in één keer het stedenbouwkundig 

plan, de grondexploitatie en het bestemmingsplan vast te stellen. 

19 We kunnen lezen dat: 
Verdere uitwerking van Gebiedsvisie Sint Maartenszee, waaronder de 
herinrichting van de Zeeweg. Onze vragen: Valt hier alleen de Zeeweg onder? 
En wanneer gaat dit nu daadwerkelijk worden uitgevoerd?  

Antwoord: 
Vooralsnog valt alleen genoemd deel van de Zeeweg hieronder. Wel is 
onlangs tijdens een bijeenkomst met de klankbordgroep door Wethouder 
Beemsterboer toegezegd dat we gaan verkennen wat er verder nog 
(financieel) mogelijk is voor de volgende fase van de gebiedsvisie. 
Daarbij ligt de focus dan met name op het andere deel van de Zeeweg (van 
Belkmerweg naar Westerduinweg) met de nadruk op de toeristische 
aankleding. 

Voor de uitvoering van de herinrichting van het eerste gedeelte van de Zeeweg 
is het met name door benodigd extra onderzoek en tegenvallende kwaliteit van 
de rijweg niet meer mogelijk om de ingreep voor het toeristenseizoen 2021 
gereed te hebben.
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Afgelopen maand is daarom in overleg met de klankbordgroep afgewogen en 
afgestemd de werkzaamheden te starten na toeristenseizoen 2021 
(september/oktober 2021). De realisatie zal ca 3 maanden in beslag nemen. 
(Er ligt een persbericht klaar om dit breed te communiceren). 

22 Bij de scholen lezen we bijna een traditionele tekst:  
in een verkeersveilige omgeving 
vraag: wanneer wordt dit nu ter hand genomen?  

Antwoord: 
Wij vinden een verkeersveilige omgeving rondom de scholen een belangrijk 
onderwerp die steeds op de agenda moet terugkomen, daarom komt deze 
tekst ook steeds terug in verschillende documenten . 
Wij gaan ervan uit dat het in tweede kwartaal 2021 de verschillende 
schoolzones naar verwachting zijn gerealiseerd!  

63 We lezen hier het volgende: 
Het afval- en recycleplan gemeente Schagen 2020 is hierbij leidend. 
Eerder (pagina 39) konden we lezen dat dit nog in ontwikkeling is, moet het 
nog langs de gemeenteraad? Wat is nu de daadwerkelijke status?  

Antwoord: 
Het afval- en recycleplan gemeente Schagen 2020 is nog in ontwikkeling. De 
verwachting is dat dit plan begin 2021 aan de raad kan worden voorgelegd. 

110 Bedragen voor cameratoezicht: Hoeveel hebben we er nu? 40.000 investering, 
46.000 jaarlijkse kosten? 

Antwoord: 
Momenteel hebben wij geen cameratoezicht binnen Schagen. Er wordt nu 
onderzocht op welke manier cameratoezicht in het Centrum van Schagen 
vormgegeven kan worden. De investering van 40.000 euro gaat uit van 3 of 4 
camera’s.     

Bij cameratoezicht gaat het niet alleen over de aanschaf van de camera’s zelf. 
Er worden ook kosten gemaakt voor  het beheer, onderhoud, 
schoonmaakkosten, dataopslag, live uitkijken van de beelden en afschrijving. 
Hiervoor is jaarlijks 46.000 euro begroot.   
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In de auditcommissie van 19 oktober jl  is gevraagd naar een specificatie van de mutaties van de 
Algemene reserve zoals deze opgenomen in de 2e Tussenrapportage. 
Onderstaand de gevraagde specificatie. 

Algemene reserve 

toevoeging 

Raadsbesluit 20-05-2020; Winstbestemming 2019     103.769,00 

Primaire begroting 2020: 

 Storting begroting 2020-2023      450.000,00 

 Terugstorting de Kop Werkt (In 1e instantie kosten vanuit de      119.782,00 

 algemene reserve gedekt. In de jaren erna ten laste van de exploitatie  

 weer gestort in de algemene reserve).  

 saldo toevoeging  673.551,00 

Primaire begroting 2020: 

 Toezicht en handhaving de Horn    -100.000,00 

 Omgevingswet    -200.000,00 

 Revitalisering recreatieparken      -70.000,00 

 Zonnepanelen verenigings- sport- en stichtingengebouwen    -250.000,00 

 Overheveling restant kredieten/dekking reserve van 2019:  

 Toezicht en handhaving de Horn      -39.666,00 

 Revitalisering recreatieparken      -82.468,00 

 Omgevingsvisie    -101.874,00 

 Omgevingswet      -44.144,00 

 Routes uitvoeringsplan      -12.629,00 

 Waterrecreatie      -15.000,00 

      -915.781,00 

 Besluiten uit verleden, waar nog geen kredieten en bijdragen reserves voor  

 zijn begroot, maar die wel beslag leggen op de algemene reserve.  

 RB 17-12-2019 Uitbreiding groen Tuitjenhorn, afboeken boekwaarde grond        -118.350,00 

 RB 27-06-2017 Winstbestemming 2016, integratie vergunninghouders        -180.000,00 

 saldo onttrekking     -1.214.131,00 


