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Datum  :  8 november 2021 

Onderwerp   : Algemene beschouwingen 2021 

Behandelaar: Fractie  

 

Voorzitter,  

Allereerst willen wij de organisatie bedanken voor het 

vele werk wat zij hebben moeten verrichten met een te 

kleine bezetting wat ongetwijfeld veel van hen heeft 

gevraagd en wat van onze zijde veel waardering heeft. 

Ook willen wij stilstaan bij het Coronatijdperk. We 

hadden de hoop dat de Rijksoverheid het bij het juiste 

eind zou hebben om 1 oktober jl. zoveel mogelijk vrij te 

geven in de veronderstelling dat wij het coronatijdperk 

achter ons konden laten zonder beperkingen. 

Ondersteuning werd per 1 oktober stopgezet en 

ondernemers zouden het weer op eigen kracht moeten 

redden. Helaas zijn de vooruitzichten niet al te 

rooskleurig en we moeten ons voorbereiden op erger.  

Ondernemers raken onzeker of zij opnieuw worden 

getroffen en ook wij als gemeente.  

Dan over onze financiën. 

Voorzitter dit onderdeel baart ons zorgen. We hebben 

het niet over een paar euro’s maar over een 

miljoenentekort zoals de prognose laat zien en deze 

prognose is ons ook al voorgelegd in voorgaande jaren 

en het weerstandvermogen neemt af. De afgelopen 

periode heeft u er feitelijk weinig aangedaan en komt 
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nu met voorstellen welke van toepassing worden 

verklaard voor het nieuw te vormen college als deze 

begroting wordt aangenomen. Het is natuurlijk 

fantastisch als je kan zeggen dat we een sluitende 

begroting hebben maar hoezo sluitend? Ja een greep 

uit de algemene reserve zo kunnen we allemaal wel 

boekhouden. Voorzitter dit is natuurlijk niet de manier 

en hebben we het feitelijk over een tekort 1.559.425, --  

Het is natuurlijk heel gemakkelijk om de 

toeristenbelasting te verhogen zoals het voorstel nu is 

om dit te verhogen naar € 1,58 in plaats de index te 

volgen zoals dat met de toeristische sector is 

afgesproken. Is ook deze gemeentelijke overheid nog 

te vertrouwen met betrekking tot de afspraken die zij 

heeft gemaakt. Wij houden ons voor het komende jaar 

aan de afspraak die met de sector is gemaakt. 

Participatie met de sector heeft hier niet 

plaatsgevonden. Wij komen met amendement op het 

thans voorliggende voorstel. 

Voorzitter, wij hebben toch wel kritiek op de afgelopen 

4 jaar waar u spreekt over vertrouwen, openheid, 

duurzaamheid en trots wat het motto was van deze 

coalitie.  Helemaal als u schrijft dat inwoners ervaren 

onze dienstverlening nog meer als vriendelijk, snel, 

goed en betrouwbaar.  Wij kunnen dit helaas niet 

onderschrijven.   
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We geven u een paar voorbeelden: het geluidsscherm 

lang de N245, er werden allerlei beloftes gedaan maar 

er gebeurde helemaal niets, ondanks onze herhaalde 

vragen naar de voortgang, de bewoners werden aan 

het lijntje gehouden en uiteindelijk na ongeveer twee 

en half jaar draaien en liegen was het in een poep en 

een zucht toch nog “snel voor elkaar gekomen”. Aanleg 

Schagerweg, Wadi’s, Nes 32, Old Skool, Dorpsraden, 

uitrit camping Dorpsstraat Sint Maarten enz. 

Wij vinden dat deze handelswijzen niet echt gestand 

doen aan de slogan “Schagen maken we samen”. En de 

communicatie is lang niet altijd open en eerlijk geweest 

in de dienstverlening en al helemaal niet m.b.t. de 

beoogde participatie en dat moet en MOET in 

hoofdletters, absoluut verbeteren voor de aankomende 

regeerperiode.  

 

Ook met betrekking tot het financieel beleid zien wij 

niet dat het College heeft geanticipeerd op een gezond 

financieel beleid als je weet dat de tekorten op ons 

afkomen. Natuurlijk weten wij als geen ander dat 

Corona daarin ook haar sporen heeft achtergelaten 

maar juist dan komt het op creativiteit aan. Het is 

natuurlijk gemakkelijk om alles op Corona af te 

schuiven maar er zijn ook voordelen ontstaan zoals 

bijv. minder reis en verblijfkosten door thuiswerken. De 

ambities die je bij de start hebt kan je ook naar 

beneden bijstellen.   
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Ook een doelmatige organisatie heeft naar ons inzicht 

niet een voldoende gescoord. Heel goed is te noemen 

dat nu een directie is benoemd die hierin verbetering 

gaat brengen en dat vergt veerkracht van bestuur en 

medewerkers want er moet worden ingegrepen en wij 

realiseren ons terdege dat dit ook tijd gaat kosten.   

Voorzitter, een compliment verdiend de afdeling Ruimte 

m.b.t. de implementatie van de omgevingswet wat een 

enorme belasting voor hen is geweest om dit voor te 

bereiden en klaar te zijn voor de wettelijke 

invoerdatum. Helaas is deze opnieuw met een jaar 

opgeschoven echter is het werk hopelijk niet voor niets 

geweest en kunnen we ervaringen opdoen hoe de 

toepassing werkt en wat er moet worden aangepast 

voor de definitieve wettelijke ingangsdatum. 

Wonen 

Dan over de toegankelijkheid van de woningmarkt.  

Er worden met voortgang huizen gebouwd in de stad 

Schagen, ’t Zand en Warmenhuizen dat kunnen we niet 

ontkennen, maar voor welke doelgroepen. In Schagen 

Noord hoofdzakelijk voor mensen met een hele grote 

portemonnee, dus niet voor ouderen en jongeren die al 

jaren op huisvesting wachten, en er is ook nog steeds 

geen plek voor de jongeren die graag een Tiny house 

willen bouwen. De wethouder heeft beloofd hiermee 

aan het werk te gaan, maar tot nu toe geen actie 

kunnen waarnemen.  

 

Ook zijn er weinig tot helemaal geen 

doorstromingsmogelijkheden voor de ouderen die van 
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een grote woning naar een kleinere willen overstappen. 

Dit zou de doorstroming van jonge gezinnen die klein 

behuisd zijn en naar een grotere woning zoeken, 

bevorderen ofwel de oudere gaat kleiner en de jongere 

gaat groter. Probleem is dat er geen kleinere woningen 

zijn dus alles op slot. 

Ook de hofjes voor de ouderen hebben we als 

Seniorenpartij Schagen veel vaker aandacht voor 

gevraagd maar komt helaas niets van de grond, maar 

we mogen ons wel druk maken over een bouwproject 

Joseph Israëlstraat waar de coalitie elkaar heeft 

vastgehouden en een plan heeft geaccepteerd voor de 

beter gesitueerden. Dit gebied was bij uitstek geschikt 

voor de ouderen. Onvoorstelbaar vinden wij dit en 

getuigd van een gebrek aan visie van dit college. 

Afgelopen jaar heeft de Rekenkamer een rapport 

gepresenteerd waarbij het College heeft aangegeven de 

aanbevelingen over te nemen.  

Belangrijk in dat rapport was niet te bouwen op 

kwantiteit maar naar kwaliteit ofwel wat is de behoefte 

per dorp/stad in de categorieën starters, senioren, 

eengezinswoningen in huur of koopsector en tegen 

welke prijs. Wij hebben niet kunnen constateren dat dit 

door het college is opgepakt en opnieuw is ingezet op 

het behalen van de hoeveelheid woningen. Het 

Rekenkamer advies om te bouwen naar kwaliteit voor 

de verschillende doelgroepen moet als eerste worden 

opgepakt door het nieuw te vormen college. 

Energiestrategie 

Voorzitter, in de afgelopen periode is er behoorlijk wat 

reuring onder onze inwoners ontstaan over de 
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energiestrategie welke opdracht we hebben ontvangen 

van de rijksoverheid. Voorzitter met windenergie en 

zonnepanelen alleen redden we het niet. Dit betekend 

dat we aangewezen zijn op alternatieven en één 

daarvan is ons inmiddels wel duidelijk dat we niet 

zonder kernenergie kunnen en daar zijn positieve 

ontwikkelingen in. Mooi voorbeeld is onze 

buurgemeente Hollands Kroon dat ons een beeld geeft 

hoe het landschap veranderd is. Willen wij dat in onze 

gemeente en over het gehele land. Wij willen dit niet! 

Veiligheid 

Voorzitter het is inmiddels denken wij al 8 jaar de wens 

om bewakingscamera’s te plaatsen op en rond de Markt 

van Schagen en Station/landbouwstraat. Anno 2021 

moeten we opnieuw constateren dat dit niet geregeld 

is. Wat is hier nu in alle eerlijkheid de reden van.  Het 

excuus dat justitie haar toestemming moet verlenen is 

niet nodig als rekening wordt gehouden met de 

privacyregels. Alleen als de regels worden overschreden 

is toestemming nodig! Waar wachten we op. Het is al 

triest genoeg dat dit een terugkerend verzoek is 

vanwege de overlast, slachtoffers en toegebrachte  

 

 

schade door veroorzakers die er mee wegkomen omdat 

ze niet gezien zijn. Wij willen dat de camera’s nu 

a.s.a.p. worden geplaats. 
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WMO 

Voorzitter het laatste artikel in de Schager-courant over 

het zelf betalen van een scootmobiel, traplift etc.  gaat 

u ervan uit dat welgestelde inwoners niet zelf hun 

voorzieningen betalen en daar schiet u echt mis met 

het vertrouwen. Deze laten we zeggen welgestelden, 

zijn er genoeg die de gemeente niet lastigvallen en zelf 

al voorzieningen voor eigen rekening nemen terwijl ook 

zij recht op vergoeding hebben vanuit de WMO. Met het 

krantenartikel wordt geluk en een goede communicatie 

niet nagestreefd en dat is jammer.  

Voorzitter wij hebben nog veel meer te zeggen echter 

worden wij beperkt door de opgelegde tijd waarin wij 

onze beschouwingen willen overbrengen. Tot zover en 

wij bedanken u voor de aandacht. 

Is getekend 

Seniorenpartij Schagen 

P. Vriend 

Fractievoorzitter. 
 


