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Algemene beschouwingen Begroting 2017. 

Voorzitter. 

Op de eerste plaats onze complimenten naar de afdelingen over de opzet en 

presentatie van deze begroting. De eerste digitale begroting die de gemeente 

Schagen presenteert, en voor bijna iedereen te raadplegen is waarvoor onze 

dank. Ook de informatieavond over de begroting en de 10 minutengesprekken 

die wij met de ambtenaren hebben gehad kwamen positief naar ons over. Wel 

blijven wij hameren over de grote omvang van 151 pagina’s. 

 

Economisch domein. 

Uw voorwoord (blz3 ). 

 U praat over een structurele meevaller en slim begroten. 

Vraag: Graag zouden wij vernemen wat die structurele meevaller is? 

 Als we dan praten over slim begroten dan vinden wij het goed dat u deze lijn 

doorzet. Maar bij structurele meevallers zouden wij naast een financiële 

compensatie van de dagbesteding waar wij als Seniorenpartij enorm blij mee 

zijn, ook kunnen denken aan een compensatie van het gedeeltelijk terug 

draaien van de afgelopen jaar verhoogde OZB belasting. 

In uw voorwoord schrijft u dat alle kernen er zichtbaar op vooruit gaan?  

 Vraag: Kunt u dit concretiseren.  

 

Vrij komend agrarische bebouwing. 

Wij staan achter het standpunt van het college dat vestiging van 

arbeidsmigranten binnen onze kernen en op agrarische percelen een belangrijk 
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punt van aandacht is en hiertoe meer ruimte voor nodig is om deze mensen die 

onze economie ondersteunen op een menswaardige wijze te huisvesten.  

Vraag: Kunt u in de begroting concreet maken wat u daar aan gaat doen. 

Moeten wij het zo interpreteren dat u het bestemmingsplan/nen aan gaat 

passen? 

 

Sociaal domein: 

Voorzitter allereerst willen wij aangeven dat de Seniorenpartij zeer verheugd is 

dat het College onze opmerkingen die wij in de beschouwingen over de 

jaarrekening 2015 hebben gemaakt serieus heeft genomen. Het betreft o.a. 

een energie neutrale gemeente en het college gaat er de komende jaren tegen 

aan gaat om alle straatverlichting te vervangen door led verlichting.  

Wij als gemeente hebben toch immers een voorbeeld functie om tot een 

energie zuinige gemeente te komen. 

U zegt in het voorwoord dat niemand tussen wal en schip mag vallen, maar 

helaas hebben wij moeten constateren dat het afgelopen jaar wel bij 

verschillende zorgvragers gebeurde en zelfs zo erg dat wij ons genoodzaakt 

zagen om een meldpunt in het leven te roepen waar de mensen hun klachten 

kwijt kunnen. Door de klachten door te spelen naar het wijkteam hebben wij 

verschillende mensen alsnog kunnen helpen. Daarom voorzitter gaan wij het 

college er aan houden dat niemand tussen wal en schip mag vallen, nu niet en 

in de toekomst niet. 

Positief vinden wij het punt dat u extra geld vrij maakt voor de verlaging van de 

eigenbijdrage met betrekking tot de dagbesteding. Het zal dan voor veel 

mensen een financiële verlichting worden. Wel vinden wij als Seniorenpartij dat 

het college moet blijven monitoren of dit voldoende is om de teruglopende 

vraag naar dagbesteding te stoppen. 

Vraag: hoe gaat het college aan het voorgaande bekendheid geven zodat 

mensen, die naar het blijkt om financiële reden gestopt zijn met de 

dagbesteding te informeren dat de voorwaarden hiervoor een stuk verbeterd 

gaan worden? 
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Nu het CIZ opnieuw aan het bekijken is of de uitvoering van de WLZ en de 
WMO naar behoren worden uitgevoerd.( indicatie te hoog of te laag) is 
de Seniorenpartij ongerust wat dit weer voor impact heeft op de cliënt  

Wij willen voorkomen dat er onrust gaat ontstaan en verzoeken de 
wethouder om er alles aan te doen om hier in duidelijkheid te scheppen bij de 
cliënten, en het wijkteam goed te informeren en bij twijfel zich terdege te laten 
informeren. Maak van de mensen geen roepende in de woestijn. 

Ook zou de Seniorenpartij het PGB beleid nog eens extra onder de aandacht 
willen brengen. Hoe kan het zijn dat er niet voldoende regie is op het 
registreren? Begeleiden wij de mensen met een PGB wel goed?  

Niet iedereen is in staat om het geld van de PGB goed te beheren en 
verantwoording af te kunnen leggen. De PGB aanvrager is verantwoordelijk, 
maar als gemeente hebben wij ook een taak om problemen in een later 
stadium te voorkomen. 

Vraag: Wil en kan de wethouder middels het wijkteam controleren of de PGB 
aan het juiste doel besteed wordt? 

In de raad van 28 juni heeft de Seniorenpartij een motie ingediend, met als kop 
“ontzorgen mantelzorger onder de 18 jaar” deze motie is unaniem 
aangenomen. De wethouder zou op scholen hier aandacht voor vragen, maar 
helaas vinden wij in de begroting hier niets van terug. Wij mogen er toch van 
uitgaan dat er met deze motie wat is gebeurd. 

Vraag: Kan de wethouder uitleggen welke stappen hierin genomen zijn? 

 

Domein Burger en bestuur 

Blz.15 Met Woonstichting Den Helder die in Callantsoog de nodige huizen in 

beheer heeft, zijn nog geen prestatieafspraken gemaakt. Het is zelfs zo dat die 

van hun woningbezit af willen door verkoop hiervan. Daardoor ontstaat een te 

kort aan starterwoningen voor jongeren die aldaar op het strand en in de 

horeca werken. Bovendien willen we jongeren in de kernen vast houden, dan 

dient hier op korte termijn iets aan gedaan te worden. 
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Blz.22 Wij zijn blij dat men wil inzetten op een betere doorvaarbaarheid en 

een ruimere bedieningtijden van bruggen en sluizen. 

Voor wat betreft Oudesluis wordt het een beetje het kip en ei verhaal. Indien 

de Grote Sloot beter bevaarbaar gemaakt wordt, door deze o.a. vrij te houden 

van waterplanten etc., zal het ongetwijfeld voor botenbezitters aantrekkelijker 

worden hier meer gebruik van te maken. 

Blz.51. Is het verstandig om nu al in te zetten op meer laadpalen i.v.m. 

elektrisch rijden, daar de autobranche zelf nog op een twee sporenbeleid zit, 

volledig elektrisch dan wel waterstof? 

Blz. 68 Duurzame zelfredzame samenleving, vergunningsverlening. 

Als burgers en lokale organisaties zelf de verantwoordelijkheid nemen, hoeft er 

aan het eind van de beleidsperiode minder beroep worden gedaan op de 

structurele financiële en/of organisatorische ondersteuning door de gemeente 

schrijft u. 

Vraag: betekend dat nu dat u de vergunningsverlening gaat versoepelen? met 

uitzondering van de zeer grote evenementen? Het zou een groot goed zijn om 

een evenement vergunningsvrij te mogen organiseren, en roepen het college 

op om hierover met een voorstel te komen, met als argument om de 

verschraling van lokale en traditionele evenementen tegen te gaan. 

Blz. 92. 

Verder missen wij in de begroting de starterlening, er wordt hiervoor geen geld 

gereserveerd. Juist in deze tijd is het nog meer van belang dat de jeugd 

gestimuleerd wordt. De Seniorenpartij zou graag budget vrij willen maken om 

deze groep starters te helpen. 

 

Fractie Seniorenpartij. 


