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Beschouwing Reactie Fractie Pfh.

Een rijksoverheid die het te vaak laat afweten Wij delen de mening van de PvdA dat taken PvdA Kruit
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worden overgeheveld van het rijk zonder dat 
daar afdoende middelen tegenover staan.

Het Sociaal domein: Dat de PvdA het moreel appèl voor de WMO 
steunt stemt het college blij.

PvdA v.d. Veek

Basis op orde en infrastructuur Voor wat de planning betreft met betrekking 
tot het verbeteren van fietspaden en wegen 
lopen we op koers. We verwachten dat met 
het stappenplan de gemaakte afspraken tot 
het beoogde resultaat in het kader van het 
project “basis op orde” w.o. de infrastructuur 
worden gehaald.
We delen uw opvatting dat samenwerking met 
(agrarische)bedrijven en particulieren een 
extra impuls zal geven aan het bevorderen 
van de biodiversiteit binnen de gemeente. We 
zullen hierop daar waar mogelijk extra in 
zetten.
Bij de (her)inrichting van dorpen en wijken 
zoeken we maximale samenwerking met alle 
gebruikers van de openbare ruimte. De 
energietransitie en klimaatadaptatie zijn 
hierbij een van de speerpunten. 
De doorfietsroute w.o. het traject Schagen – 
Alkmaar heeft bestuurlijke aandacht. 
Regionaal wordt een intentieovereenkomst 
voorbereid die moet leiden tot maximale 
subsidie en daarmee de haalbaarheid 
financieel dichterbij brengt. 
Met de provincie lopen gesprekken over de te 
realiseren Zuidelijke randweg tussen de N245 
en de N241. 
Op dit moment wordt samen met de 
bewoners/ gebruikers gewerkt aan een 
verkeersplan voor het centrum van Schagen 
waarbij “het wel, niet, of in een bepaalde mate 
autoluw maken een onderdeel is” of “de keuze 
voor een autoluw centrum een onderdeel is.  

PvdA Heddes
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Duurzame gemeente Om de klimaatdoelen te halen en het gebruik 

van fossiele brandstoffen af te bouwen 
moeten wij als gemeente Schagen en de 
gemeenten ism de regio gezamenlijk 
bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen. 
Daarom hebben we nu een vastgestelde 
regionale energiestrategie en vastgestelde 
transitievisie warmte. Lokaal hebben wij een 
uitvoeringsagenda en regionaal wordt zowel in 
de Kop en in Noord-Holland- Noord 
samengewerkt. Uw suggestie om de 
ondersteuning van inwoners door het 
duurzaamheidsloket uit te breiden voeren we 
al uit als er zich nieuwe mogelijkheden 
aandienen. Uiteraard zullen we altijd de 
effectiviteit en (financiële) consequenties 
blijven onderzoeken. Ook uw suggestie om het 
plafond van het leenbedrag naar € 20.0000 te 
verhogen van de duurzaamheidslening, zullen 
we onderzoeken. Zowel het loket als de 
duurzaamheidlening zijn belangrijke 
instrumenten die we bij de transitievisie 
warmte (TVW) in willen zetten.
De wijkgerichte aanpak is een prominent 
onderdeel van de TVW en we willen hierin 
graag met dorpsraden samenwerken. 

PvdA Heddes

Woningbouw Wij onderschrijven het belang van 
woningbouw zoals u dat omschrijft, ook als het 
gaat om verdichten en diversiteit en 
woonvormen, zoals Tiny houses.  Uw 
suggestie om 5 tot 6 woonlagen toe te staan is 
voor een deel terug te vinden in de concept-
omgevingsvisie. Daarin staat dat er voor 
uitzonderingsgevallen aan de raad voorgesteld 
kan worden om hoger dan 5 bouwlagen te 
bouwen. Uw wens om 50% sociaal te bouwen 
wijkt af van de concept-omgevingsvisie, 
waarin de uitgaan van 40% goedkope 

PvdA Beemsterboer
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koop/sociale huur bij projecten groter dan 40 
woningen. Uw raad besluit later over de 
omgevingsvisie. 
U geeft aan dat grotere bestemmingsplannen 
een gunstig effect zullen hebben. Met de 
invoering van de omgevingswet zullen de 
bestemmingsplannen door één omgevingsplan 
of enkele gebiedsgerichte omgevingsplannen 
worden vervangen. Of dit een gunstig effect 
heeft hangt dan vooral af van wat we er met 
elkaar in opnemen.

Financien We houden de vinger aan de pols om de 
solvabiliteitsratio op een acceptabel niveau te 
houden. 
Uitgangspunt bij de verkoop tafelzilver is om 
deze te verkopen tegen de juiste marktwaarde 
op basis van taxaties. Conform ons 
verkoopbeleid.

PvdA Kruit

Veiligheid Cybercriminaliteit: Vanuit de politie-eenheid 
Noord – Holland wordt samengewerkt met 34 
gemeenten op het gebied van veiligheid. 
Hiervoor is een integraal meerjarenbeleidsplan 
Veiligheid Eenheid Noord-Holland vastgesteld. 
Eén van de prioriteiten uit het plan betreft 
aanpak van cybercrime.   Vanuit het 
samenwerkingsverband worden trainingen en 
projecten georganiseerd en inzicht geven in 
de problematiek.  
Voor de informatiebeveiliging van gemeente is 
een 0-meting gehouden en een eerste 
netwerk tussen gemeenten opgezet. Met dit 
netwerk kunnen gemeenten elkaar helpen om 
de informatiebeveiliging te versterken en 
elkaar te ondersteunen als er zich een 
noodsituatie voordoet. 
 
Een voorbeeld van een project welke vanuit de 
regio is opgezet betreft Hackshield. Hackshield 

PvdA v. Kampen
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is een online game voor jongeren om ze 
weerbaarder te maken tegen de gevaren van 
cybercriminaliteit maar ook hun ouders of 
grootouders hier in mee te nemen. 

Illegale drugsactiviteiten: De 
Veiligheidsregio is een gemeenschappelijke 
regeling waarbinnen samengewerkt wordt op 
het gebied van rampen- en incidentbestrijding. 
De Veiligheidsregio gaat dus niet over het 
opsporen/bestrijden van drugsactiviteiten.  
 
Het opsporen van illegale drugsactiviteiten is 
een taak van de politie. Als gemeente spelen 
wij ook een rol bij terugdringen van 
ondermijnende criminaliteit, waaronder ook de 
druggerelateerde feiten. Onze boa’s, alle 
medewerkers en onze inwoners zijn onze ogen 
en oren. Het is dus van belang om in te zetten 
op bewustwording, herkennen en melden van 
signalen van ondermijnende criminaliteit. In 
de loop van 2022 komen wij met een voorstel 
bij uw raad voor een integrale aanpak van 
ondermijning.
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