
Voorzitter,
Vandaag de laatste algemene beschouwingen van een uitzonderlijke bestuursperiode.

Want als we het hebben over Schagense politiek denken mensen gelijk aan het CDA. En dat is voor 
een deel terecht. In deze gemeente zijn we afhankelijk van de inzet en toewijding van de maar liefst 
10 gemeenteraadsleden en het door hen zo geliefde college. Als we kijken naar alles wat er om ons 
heen gebeurt; de school waar je kinderen naartoe gaan, de sportvereniging waar je je ontspanning en 
mentale gezondheid op peil kunt houden en dat centrum met die fijne supermarkt dan lag de sleutel 
van de lokale politiek in handen van het CDA.

Zelf kom ik uit een gezin waar er hard gewerkt moest worden.  

Ambities voorzitter; wat hebben ze de afgelopen jaren enorme ambities gehad. We hebben als 
gemeenteraad besluiten mogen nemen over de komst van de dorpshuizen sport toerisme en 
bestemmingsplannen. Onze jeugd en onze toekomst.

En natuurlijk hadden we onze eigen inwoners een streepje voor kunnen geven bij de toewijzing van 
alle woningen die ze gingen bouwen.

Als lokale VVD zien we wat  nodig is. Leefomgeving een groene, en opgeruimde gemeente. Schone 
straten en op een betaalbare manier kunnen ondernemen. Vergeet niet dat BV onze boeren behoren 
tot de meest duurzame ter wereld. Maar we moeten de boeren inmiddels ook beschermen tegen het 
CDA.

Veiligheid Want onze inwoners moeten zich thuis voelen in Schagen.
Ieder kind in deze gemeente loopt inmiddels gevaar. Schagen staat in de top tien van Nederlandse 
gemeenten als het gaat om criminele aanwas van jongeren. Geweld drugs gedwongen prostitutie het 
is hier allemaal dood normaal geworden.   

Ondernemers De lokale VVD ziet het belang van de ondernemers. De toenemende regeldruk vanuit 
de overheid doet wat met de dagelijkse bedrijfsvoering. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het 
voor ondernemers soms wel lijkt alsof er geen einde aan komt. Wij drukken het college op het hart 
om ook de komende periode de vinger strak aan de pols te houden of en wat we kunnen doen als 
gemeente om de ondernemers die dat nodig hebben te ondersteunen.

Organisatie Wat overigens vroeger ook niet werd besproken was het werk dat er binnen de 
gemeente moet worden verzet door de medewerkers. Iedereen weet van de talloze ontwikkelingen 
en projecten die er in de soep lopen; we zijn een ambitieuze gemeente. We hebben echter de 
mankracht niet meer om het licht aan te houden.

Financiën Voorzitter; de financiële vooruitzichten van onze gemeente zijn desastreus om te 
constateren dat we een reserve van 1 miljoen overhouden  en  een begroting voor ons die niet 
sluitend is zijn de rapen gaar. Overal vraagt u extra geld voor een oplossing. Met niemand maakt u 
heldere afspraken. Of communiceert u op gelijk niveau . voorzitter als een boom goed is zijn ook 
zijn vruchten goed is een boom slecht zijn ook zijn vruchten slecht geen enkele gemeenschap die 
van binnenuit verdeeld is zal standhouden. En als het monster valt zul je zien dat er geen monster 
meer is geen nutteloze gevechten meer alleen nog maar de vrijheid. We zijn toe aan een nieuw 
begin.


