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Wens4U heeft altijd gezegd het gemeentebestuur is er voor de 
burgers. De bezuinigingsmaatregelen staan haaks op het streven naar 
geluk voor iedereen.
Want ondanks de stijgende kosten in het sociaaldomein en de grote 
onzekerheden over de inkomsten vanuit het rijk voor de komende 
jaren is de begroting sluitend. Het college kiest namelijk voor een 
koers van  versterken van de eigen organisatie. 
Tegelijkertijd doet dit college een dringende oproep aan de inwoners 
om terughoudend te zijn met aanvragen voor hulp ipv nogmaals 
dringend een oproep te doen aan het kabinet voor voldoende 
financiële middelen. Juist in onzekere tijden, waarbij de coronacrisis 
nog steeds voor de nodige langdurig zieken en slachtoffers zorgt is 
het belangrijk te kunnen bouwen op de zekerheid van hulp en goede 
sociale voorzieningen.
Voorzitter, er is sprake van een stijging van kinderen die opgroeien in 
een uitkeringsgezin, personen met een bijstandsuitkering is gestegen, 
14 % van de inwoners verleend langdurig mantelzorg en is 
overbelast.
We hebben daklozen die we niet zelf opvangen, en het aantal stijgt. 
We hebben een voedselbank, een mooie oplossing maar een schande 
dat het nodig is. 

WIJ kiezen dan NIET voor reorganiseren en NIET voor bezuinigen op 
het sociaal domein, dat is echt belachelijk en beschamend, dat is de 
zwakste pakken! Dat is mensen die slachtoffer zijn van de 
belastingaffaire NIET uitbetalen maar eerst de belastingdienst op 
orde brengen, want dan pas kunnen we u goed bedienen!! 

Personeel niet op orde is eigen schuld dikke bult, dan maar niet “alle 
ballen in de lucht”, dan valt er af en toe maar eens eentje! 
W4U kiest NIET voor reorganiseren, NIET voor bezuinigen op de 
thuiszorg, en NIET op de dagbesteding, dat is toch niet te verkopen. 
Nee voorzitter, wij kiezen er niet voor de burger nóg meer op afstand 



te zetten door te investeren in ICT, dit kost op termijn alleen nog 
maar meer, er zijn nu al gemeenten die weer fysieke lokketten 
inrichten. 
Mens en dier komen er in de gemeente Schagen bekaaid vanaf, 
volgend jaar hebben we geen dierenasiel meer in Schagen, en staat 
de dierenambulance straks dan in Purmerend? 
Qua participatie is het al niet veel beter, de bezwaarmakende 
omwonende van de Jozef Israëlstraat zullen onaangenaam verrast 
zijn als deze begroting wordt aangenomen. Door het project Jozef 
Israëlstraat mee te nemen in het voorgesteld besluit als een soort 
koppelverkoop is de huid al verkocht voordat de beer geschoten is. 
Wederom een financieel redmiddel voor de gemeente ten koste van 
de inwoner en zonder enige scrupules.
Er zijn veel moties en amendementen op deze begroting ingediend, 
om hier en daar met de kaasschaaf over de bezuinigingen heen te 
gaan of om uitstel te vragen en het er in een later stadium nogmaals 
over te hebben, maar in onze optiek past er maar eentje.
Een motie van afkeuring. 
Afkeuring over het voorliggende raadsvoorstel/besluit met 
beschamende en ongebruikelijk, omvangrijke en ingrijpende 
voorstellen in het sociaal domein. 
Ziekte, werkeloosheid, opvoedings- en gedragsproblemen, een 
faillissement kan iedereen overkomen. Met het zogenaamd moreel 
appél van de wethouder en de bezuinigingen op het sociaal domein 
zal het onbehagen en onbegrip toenemen. Wens4U begrijpt dat een 
motie van afkeuring een zwaar middel is. Maar het doet ons enorm 
pijn om te constateren dat het college de tekorten afwentelt op het 
sociaal domein waarin veel inwoners zitten die het niet kunnen 
missen en waarmee hun bestaanszekerheid en geluk in gedrang 
komt.
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