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Beschouwing Reactie Fractie Pfh.

Begrotingstekort Het college is met u eens dat de druk op 
financiën een groot punt van zorg is en blijft. U 
geeft terecht aan dat wij niet in het wilde weg 
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Beschouwing Reactie Fractie Pfh.
gaan bezuinigen en eerst afwachten en alert 
blijven op overheidsmaatregelen. De tekorten 
op het sociaal domein zijn er en blijven 
onzeker. Via de VNG zetten wij ons maximaal in 
dat de overheid ook na 2022 extra middelen 
beschikbaar zal stellen. 

Participatie en dienstverlening Het college is het met u eens dat wij de 
genoemde ambities met betrekking tot de 
dienstverlening en participatie waar willen 
maken. 

SP. v. Kampen

Woningbouw In Nederland moet er 1 miljoen woningen bij 
komen, daarvoor is een groei van het 
woningaantal met 1,35% per jaar nodig. 
Landelijk wordt deze ambitie helaas niet 
gehaald. Met de 300 woningen die Schagen 
jaarlijks bouwt groeit onze woningvoorraad met 
1,5% per jaar. Dat is dus nu al meer dan de 
landelijke ambitie die nodig is om de 
woningnood op te lossen.

Het beleid om de  komende 10 jaar minimaal 
300 woningen per jaar te realiseren wordt 
geborgd in het regionale woonakkoord. 
Daarmee zijn we er niet. Belangrijke hindernis 
is het provinciaal beleid. Schagen zit behoorlijk 
op slot door “"Bijzonder Provinciaal 
Landschap”. We kunnen geen 300 woningen 
per jaar realiseren door alleen binnenstedelijk 
te bouwen, dus zetten wij heel stevig in op 
samenwerking met de provincie bij het 
oplossen van de woningnood.  

Ook voor de middellange termijn wordt nu al 
rekening gehouden met de grote vraag naar 
woningen. Met het instellen van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten in Schagen- Oost 
willen we onder meer bereiken dat we meer 
grip krijgen op het soort woningen wat 

SP. Beemsterboer

2



Beschouwing Reactie Fractie Pfh.
gerealiseerd wordt. 

Ook helpt het ons enorm dat we een goede 
relatie hebben met de lokale 
woningbouwcorporaties en dat we hiermee 
goede prestatieafspraken maken/ hebben 
gemaakt. Zo was het mogelijk om de 
wachtlijsten in de sociale huur, tegen de trend 
in, te laten dalen van 6,4 naar 5,5 jaar, die 
daling willen we nog verder doorzetten. Het 
spoedzoekershotel is een mooi voorbeeld van 
onze samenwerking met Wooncompagnie om 
de woningnood op te lossen.

In de regio werken we, samen met de provincie 
aan het realiseren van voldoende, goede 
huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. 
Vooralsnog lijkt het dat we geen beroep op de 
schaarse capaciteit van de 
woningbouwverenigingen hoeven te doen om 
dit vraagstuk op te lossen. Op regionaal niveau, 
onder regie van de provincie zijn zoekgebieden 
aangewezen. 
Tenslotte werken we aan kaders en beleid voor 
zaken als CPO's, tiny houses, woonboten, 
zelfbewoning en leegstand. Dit zijn allemaal 
ontwikkelingen die veel inspanning van ons 
vergen en allemaal in meer of mindere mate bij 
dragen aan het woningtekort. 

Toerisme Wij onderschrijven uw visie dat we toerisme 
moeten indammen niet. Veel mensen in onze 
gemeente verdienen hun brood in de sector. 
Verder verschilt de wens om te ontwikkelen in 
de recreatie per kern. Zo is er de wens in 
Petten om meer recreatie mogelijk te maken 
zodat er een impuls voor de lokale 
voorzieningen kan komen en is er in 
Callantsoog/Groote Keeten juist een wens om 
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minder nieuwe recreatie toe te voegen en meer 
te focussen op nieuwe woningbouw. We letten 
goed op die wens bij nieuwe aanvragen, maar 
draaien zoals u bekend is geen oude besluiten 
terug. In de concept-omgevingsvisie geven we 
aan dat we onder andere op het gebied van 
recreatie en toerisme nationaal en 
internationaal mee willen doen. Ook benoemen 
we toerisme en recreatie naast landbouw en 
zaadveredeling een vorm van ondernemen die 
ruimte moeten krijgen. 
Toerisme is voor ons een belangrijke 
economische pijler, welke direct en indirect een 
grote bijdrage levert aan de werkgelegenheid. 
Want toerisme is niet alleen van belang voor de 
recreatiesector zelf, maar ook voor horeca, 
winkels, bouw- en onderhoudsbedrijven en 
schoonmaak. Toerisme draagt ook bij aan een 
hoog voorzieningenniveau waar onze eigen 
inwoners van mee profiteren. 
Met “Holland boven Amsterdam” wordt naast 
het aantrekken van bezoekers en toeristen ook 
bewerkstelligd dat de drukte gespreid wordt. 
Dit gebeurt door te sturen op doelgroepen en 
deze naar de juiste plekken te geleiden. 
Hierdoor blijft economie en leefbaarheid in 
balans. 

Veiligheid De SP ondersteunt de voorgenomen formatie-
uitbreiding.

SP. v. Kampen

Jongeren Wij zijn het met u eens dat wij in Link een 
deskundige partij hebben gevonden om 
gewenste gedragsverandering te realiseren bij 
(overlast gevende) jeugdgroepen. Link is 
daarmee de partij die de wensen en behoeftes 
van deze jongeren kent en de gemeente 
adviseert over de gewenste aanpak. Een locatie 
kan hierbij onderwerp van gesprek zijn.
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Inclusie Wij zijn het met u eens dat de inclusie agenda 
gerealiseerd moeten worden. Het structureel 
beschikbaar maken van middelen voor deze 
realisatie is echter op dit moment niet aan de 
orde. De inclusie agenda is zo opgebouwd dat 
het inclusief handelen onderdeel wordt van 
onze dienstverlening. Dit betekent dat binnen 
de reguliere begroting de middelen voor 
inclusie beschikbaar zijn.

SP. v.d. Veek - 
Kruit

Gesubsidieerde arbeid Het college is het met u eens dat de 
loonkostensubsidie bijdraagt aan een zinvolle 
baan voor mensen met een arbeidsbeperking.

SP. v.d. Veek

Armoedebeleid De digitale drempel waarover u spreekt, nemen 
wij als gemeente zo veel mogelijk weg. Dit 
doen wij door ondersteuning bij het invullen 
aan te bieden of door het maken van een 
fysieke afspraak voor het doen van een 
aanvraag. Daarnaast heeft de digitale drempel 
onze aandacht binnen de inclusie agenda zodat 
wij nog beter deze drempel kunnen wegnemen.

SP. v.d. Veel

De gemeentelijke organisatie De signalen waarover u spreekt zijn wel 
opgepikt. Bij het vernieuwen van de organisatie 
(start 1 januari 2021) is een aantal van deze 
signalen ondervangen door de nieuwe 
structuur. Tijdens de analyse door de interim 
gemeentesecretaris is echter gebleken dat de 
huidige bezetting nog niet kwantitatief en 
kwalitatief in orde is. Dit in combinatie met de 
verwachte uitstroom door pensionering de 
komende jaren, heeft geleid tot een impuls in 
de capaciteit van P&O zodat men middels 
effectief personeelsmanagement deze 
kwantitatieve en kwalitatieve impuls aan de 
personeelsbezetting kan geven.
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