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De Seniorenpartij Schagen is het niet eens
met de behandeling van de begroting.
Deze is wettelijk te laat ingediend. Boa’s, politie etc. houdt iedere burger aan
de wet en de gemeente Schagen? Staat het College boven de wet?
De Seniorenpartij Schagen vindt dat ook de gemeente zich aan de wet moet houden. Wel kunnen we
de basisbegroting vaststellen van 14 oktober is prima, maar vervolgens zo een hoeveelheid wijzigingen
aanbrengen waarbij veel geld op tafel moet komen en waar de gemeenteraad in 10 dagen tijd even
een besluit over moet nemen én welke voorstellen ook nog eens onvoldoende zijn onderbouwd, is
voor de Seniorenpartij Schagen een brug te ver.
Ook wordt gerekend met de winst van ca. 2.5 miljoen uit de verkoop grond aan de Jozef Israëlstraat,
terwijl dit plan nog lang niet zeker is en wat ons betreft ook niet doorgaat. Deze plek is een ideale plek
voor ouderen, in het hart van het centrum wat goed te belopen is met hulpmiddelen.
De macht regeert ofwel de coalitie bestaande uit PvdA, JESS en CDA hielden elkaar vast en hebben
gekozen voor het geld, maar niet voor de burgers van de gemeente Schagen. Daar houdt het niet bij
op, want dit College zorgt voor een groot probleem voor het nieuwe college. Bij het niet doorgaan van
deze verkoop, zal het nieuwe college opgezadeld worden met een begrotingstekort voor 2022 van 2,5
miljoen. Dit tekort kan dan alleen worden opgelost met een OZB-verhoging en dát wil de Seniorenpartij
Schagen voorkomen.
Het college gaat tegen alle afspraken in die gemaakt zijn met de toeristische sector, door éénzijdig
de toeristenbelasting te verhogen naar € 1,54. Nog erger is dat de coalitiepartners JESS, CDA en PvdA
deze belasting nog hoger willen vaststellen en deze te stellen op € 1,75. Wij vinden dit onbehoorlijk
bestuur en wij houden vast aan de gemaakte afspraken met eerdere toezeggingen om voor 2022 het
tarief vast te stellen op € 1,34 en in 2022 in gesprek te gaan met de sector. Mevrouw Bredewold van
Wens4U kwam met de motie van afkeuring met gelijke argumenten en D66 met een amendement om
deze begrotingsbehandeling vandaag niet te behandelen en het Fractiesecretariaat i.v.m. het niet tijdig
indienen. Tezamen met de motie van afkeuring én het amendement - gesteund door de gehele
oppositie - zal het College met een begroting moeten komen die is voorzien van een adequate
onderbouwing om uiteindelijk de rekening niet bij de inwoners wil indienen door een stijging van de
OZB.
Voor de Seniorenpartij Schagen is een stijging van de OZB onbespreekbaar! Ondanks deze motie en
het amendement, doet het college of haar neus bloed en neemt de begroting even terug om met een
verbeterd voorstel te komen.
Nee het College wordt gesteund door de macht en niet naar de signalen. De Seniorenpartij Schagen
heeft haar mening gegeven, de amendementen ingediend maar kent de uitkomst al, 13 tegen en 16
voor en doet verder niet mee aan deze poppenkast en heeft de gemeenteraad verlaten aangezien zij
geen verantwoordelijkheid willen nemen voor deze begroting.
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