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 Wordt er rekeningen gehouden dat De Zwerm in 

Sint Maarten meer kinderen heeft en dat dat 

gezien de ontwikkelingen van uitbreiding 

gezinswoningen dat er steeds meer zullen zijn. Er 

is voor 2023 nieuwbouw gepland maar de 

bestaande tekeningen vragen al om een 

uitbreiding en dus extra investeringen. Is in de 

begroting hier rekening mee gehouden?  

Er is rekening gehouden met groei. Maar dit 

is nog niet financieel vertaald in de 

begroting.  

Team Sociale 

Ontwikkeling 

Rinda de 

Goede  

De Nijs  

2 blz 11  

 

 Onder 1.3 staat: ”We houden de voorzieningen 

in stand. Subsidiëring van sportverenigingen 

blijven we baseren op het aantal jeugdleden". 

Houdt dit in dat een verenigingen zonder 

jeugdleden niets krijgen? bv. een jeu de boulle 

Wij volgen het huidige vastgestelde 

subsidiebeleid. Voor de sport is vastgesteld 

te subsidiëren op basis van het aantal 

jeugdleden. 

Team Sociale 

Ontwikkeling  

Rinda de 

Goede 

De Nijs  

3 Pag 15 

en 16 

 

  Bij doelstellingen en Resultaten  

Wij hebben niet terug kunnen vinden de 

invoering van doelgroepenvervoer deze in te 

voeren c.q. te verbeteren via het Belbus systeem 

en ook opgenomen is in het 

Coalitieprogramma. Kan hier een aanvulling op 

volgen?. 

In regionaal verband heeft onderzoek 

plaatsgevonden hoe een vervoerssysteem 

ook voor de toekomst te bestendigen. 

Hierin zijn aanbevelingen per gemeente 

opgenomen. In 2023 wordt hier, conform 

het coalitieprogramma verder invulling aan 

gegeven. 

Team Sociale 

Ontwikkeling  

Rinda de 

Goede 

Quint  

4 Pag 17  

 

 We missen hier de jonge mantelzorgers. Had hier 

iets over opgenomen kunnen worden? 

Jonge mantelzorgers verdienen zeker ook 

hun aandacht. In het kader van de dag 

Team Sociale 

Ontwikkeling 

De Nijs  
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van de Mantelzorger is er ieder jaar 

specifiek aandacht voor de jonge 

mantelzorger. 

Rinda de 

Goede 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pag 19 

 

 Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 2,4% van 

de totaal aantal huishoudens (dec 2021) 

(waarstaatjegemeente.nl). Op grond waarvan is 

dit percentage tot stand gekomen of hoe 

moeten wij dit lezen? Is dit percentage niet te 

laag?  

Dit percentage komt vanuit 

Waarstaatjegemeente.nl en kan worden 

gezien als een 0-meting. De indicatoren 

worden opnieuw vormgegeven door de 

input van de raadsbrede werkgroep 

Planning & Control.  

Team Sociale 

Ontwikkeling 

Rinda de 

Goede 

De Nijs  

6 blz. 21 

 

 Er staat in het kader “Wij verstrekken subsidie 

aan de EHBO's (gratis cursussen voor inwoners)” 

In het vastgestelde subsidiebeleid is 

opgenomen dat EHBO's een vast bedrag 

ontvangen voor hun inzet bij evenementen. 

Team Sociale 

Ontwikkeling 

De Nijs  
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Naar onze mening is dit niet correct en worden 

er geen geratis EHBO-cursussen gegeven klopt 

dat?. 

Een betere omschrijving zou kunnen zijn: wij 

verstrekken subsidie aan EHBO-verenigingen. 

Daarnaast werken we aan een sluitend lokaal 

netwerk van AED's. (De AED-cursussen worden 

gratis aangeboden voor inwoners). 

Cursussen worden inderdaad niet vergoed. 

Dit is wel het geval bij de AED's.  

Uw suggestie is juist. 

Rinda de 

Goede 

7 blz 27  

 

 Bovenaan wordt beschreven: ”wij stellen de 

ontwikkelvisie woningbouw kern Callantsoog 

vast en wij stellen de ontwikkelvisies op voor 

Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen” 

Onderaan blz. 28 staat: er wordt 1 ontwikkelvisie 

per jaar vastgesteld. 

Het is ons niet duidelijk wat nu de situatie is. 

Worden er nu 4 ontwikkelingsvisies vastgesteld 

of slechts 1 per jaar. 

In 2023 worden de ontwikkelvisies voor 

Callantsoog, Petten en stad Schagen 

vastgesteld.  

Minimum is 1 per jaar. 

Team 

Ruimtelijke 

ontwikkeling 

Mandy Postma  

Kruijer  

8 blz. 40  

 

 Onderaan staat; we stellen aangepast beleid 

op om het realiseren van zonneparken groter 

dan 2 ha mogelijk te maken. 

Er is op geen enkele wijze hierover een debat 

gevoerd binnen de politiek als wij dat ons goed 

In uw vergadering van 11 februari 2020 

heeft de gemeenteraad ten aanzien van 

het zonneparkenbeleid besloten:   

2. Het college opdracht te geven om een 

integrale evaluatie van het beleid 

Duurzaam 

Jos Schellevis 

Heddes  
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herinneren. Er ontbreekt een toelichting. Er is 

toch door de raad vastgesteld dat zonneparken 

niet groter mogen zijn dan 2 ha?  

zonneparken te verwerken in het proces 

van de Regionale Energie Strategie (RES). 

In het bijbehorende raadsvoorstel is hierover 

de volgende toelichtende tekst 

opgenomen:  

Een integrale evaluatie is op dit moment 

niet het geschikte moment. In de 

klankbordgroep is besproken dit nu als 

aanscherping van het huidige beleid voor 

te leggen. Geadviseerd wordt om voor de 

evaluatie aan te sluiten het RES proces (zie 

bijlage 5 - Raadsinformatiememo RES, stuk 

nr. 19- 060027). In dat proces komt de 

grootschalige opwek van zonne-energie 

uitgebreid aan de orde, gericht op 

zoeklocaties met draagvlak en goede 

landschappelijke inpassing. De resultaten 

van het RES-proces zullen waarschijnlijk ook 

leiden tot een herziening van het beleid 

voor zonneparken. Het ligt dan voor de 

hand om de integrale evaluatie van het 

huidige beleid in dat proces te verwerken. 
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Het is dit besluit dat wij nu uitvoeren. Het 

aangepaste beleid zal naar verwachting in 

het eerste kwartaal van 2023 ter vaststelling 

aan de gemeenteraad worden 

voorgelegd. Wij stellen ons voor dat dan het 

politieke debat zal plaats vinden. 

 

9 blz. 41  

 

 Kleine windmolens. 

Voorzover wij e.e.a. hebben doorgelezen zien 

wij niets terug over het toestaan van kleine 

windmolens. Naar onze mening zou dit ook 

opgenomen moeten worden in de begroting, 

klopt dat? 

Dat klopt.  

In uw vergadering van 21 juni 2022 heeft de 

gemeenteraad het beleid omtrent 

microturbines vastgesteld.  

Verder is er een toezegging gedaan om 

uitleg (een folder) op te stellen voor 

inwoners hoe een vergunning kan worden 

aangevraagd voor de hele kleine 

windturbines in stedelijk gebied. Deze 

informatie verwachten voor het einde van 

het jaar beschikbaar te hebben. 

Voor 2023 hebben wij geen activiteiten 

gepland gericht op kleine windturbines 

Duurzaam 

Jos Schellevis 

Heddes  


