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Gemeente Schagen 
bruisend en duurzaam 

 

Coalitieakkoord CDA, VVD en PvdA voor de raadsperiode 2013-2018  
 
Inleiding 
De partijen CDA, VVD en PvdA verklaren op 20 december 2012 een coalitie aan te gaan voor de 
periode 2013-2018. Alle partijen in de nieuwe gemeenteraad, ook de partijen die geen deel uitmaken 
van de coalitie, zijn in de gelegenheid gesteld de voor hun wezenlijke punten uit hun 
verkiezingsprogramma’s aan te dragen. Deze zijn voor zover mogelijk gebruikt in de totstandkoming 
van dit coalitieakkoord voor een zo groot mogelijk draagvlak in de raad. Dit draagvlak is van groot 
belang gezien de forse uitdagingen die de komende jaren aan de orde zijn.  
 
In dit akkoord staan de speerpunten die de partijen CDA, VVD en PvdA gezamenlijk willen bereiken. 
Voor het overige geven de partijen elkaar de ruimte om via andere meerderheden het eigen 
verkiezingsprogramma te verwezenlijken. Alle partijen worden uitgenodigd om gedurende deze 
raadsperiode met initiatieven en ideeën te komen die onze gemeente verder helpen en te bezien of 
die op draagvlak binnen de raad kunnen rekenen. 
In dit akkoord zijn de ambities neergelegd van de coalitie. Indien onderwerpen niet in dit akkoord zijn 
opgenomen dan betekent dit dat bestaand gemeentelijk beleid door ons gecontinueerd wordt.  
 
Wij realiseren ons dat gedurende deze raadsperiode 2013-2018 ontwikkelingen in het sociaal domein 
als gevolg van decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de nieuwe Participatiewet en de 
overheveling van taken richting de Wmo onzekerheden met zich meebrengen en veel vragen van de 
inwoners, de gemeentelijke organisatie en het bestuur.  
 
Visie op de gemeente Schagen 
Schagen is een dynamische gemeente die de inwoners, instellingen en bedrijven stimuleert in hun 
ontwikkeling. Schagen is een daadkrachtige gemeente waar contact met het gemeentebestuur 
eenvoudig, benaderbaar, integer en professioneel is. De gemeente betrekt inwoners, instellingen en 
bedrijven actief bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van beleid, maar aarzelt anderzijds 
niet om zelf daarin keuzes te maken. In de gemeente Schagen kunnen degenen die het tijdelijk of 
langdurig moeilijk hebben blijven rekenen op de steun van de gemeente.  
 
Integriteit 
Zowel op bestuurlijk niveau als binnen de ambtelijke organisatie is integriteit van groot belang. Het 
vertrouwen in de gemeente is hiervan afhankelijk. Wij zetten in op volledige integriteit en treden 
streng op bij overtreding van de grenzen. 

 
Schagen, 20 december 2012 
 
CDA     VVD     PvdA 
 
Jelle Beemsterboer   André Groot    Ben Blonk 
 
Jan Klaver    John Voulon    Hans Heddes 
 
          Marga de Groen 
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Dichtbij de inwoners, instellingen en bedrijven 

 
Samenwerken met dorpsraden en wijkpanels 
De gemeente Schagen bestaat uit een groot aantal woonkernen en een uitgestrekt buitengebied. Wij 
willen in samenwerking met dorpsraden en wijkpanels werken aan de leefbaarheid van de kernen. 
Om dat te structureren worden convenanten met alle dorpsraden en wijkpanels gesloten. Samen 
met de dorpsraad en elk wijkpanel werken wij aan de leefbaarheid in het dorp en de stad. Daarbij 
verwachten wij wel een inspanning van de gemeenschap zelf. Jaarlijks organiseert het college een 
bespreking met elke dorpsraad en elk wijkpanel waarin de dorpsraad of het wijkpanel het college 
wijst op belangrijke onderwerpen in de lokale gemeenschap en het college de dorpsraad en het 
wijkpanel informeert over de voortgang van plannen die voor hen belangrijk zijn. 
 
Snelle dienstverlening 
Ons doel is vragen en aanvragen van inwoners, instellingen en bedrijven zo snel mogelijk en in elk 
geval ruim binnen de maximale termijn te beantwoorden. Hiermee voorkomen wij veel ergernis en 
vergroten wij het vertrouwen in de gemeentelijke organisatie. Wij streven naar optimale 
dienstverlening. 
 
Vertrouwen en samenwerken 
Wij benaderen inwoners, instellingen en bedrijven vanuit vertrouwen. Vanuit deze positieve 
benadering gaan we terughoudend om met regelgeving. De gemeente voert een transparante, 
integere en intensieve communicatie met (groepen van) inwoners, instellingen en bedrijven 
dorpsraden en wijkpanels. Wij willen belanghebbenden vroeg bij de voorbereiding van de 
besluitvorming betrekken. Op basis van participatie van belanghebbenden komen voorstellen tot 
stand. Het college van burgemeester en wethouders stelt zich toegankelijk en benaderbaar op. 
 
De gemeenteraad moet de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op het beleid van 
gemeenschappelijke gemeentelijke diensten zoals bijv. de Intergemeentelijke Sociale Dienst, 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en Intergemeentelijke Milieudienst.  
 
Ondernemers/ondernemerschap 
Werkgelegenheid is cruciaal voor de toekomst van onze gemeente en de regio. Wij zijn ons bewust 
van de rijkdom die de gemeente heeft door het ondernemerschap dat bloeit binnen de gemeente. 
Plannen van ondernemers om uit te breiden betekenen voor de gemeente een directe verbetering 
van de werkgelegenheid. Met werkgelegenheid voorkomen we bevolkingskrimp en bloeien 
gemeenschappen op. Werknemers van de lokale bedrijven kopen hier vaak een woning en worden 
onderdeel van de gemeenschap. Daarmee stimuleren bedrijven de lokale economie, scholen en het 
verenigingsleven. Wij benaderen ondernemers die willen groeien dan ook met een positieve 
grondhouding en ondersteunen hen om de groeiambities waar te maken. Wij beperken zoveel 
mogelijk de regelgeving die bedrijven remt in de groei en we versnellen procedures. Samen met 
werkgevers spannen wij ons in om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te 
begeleiden. Dit door bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen en stageplaatsen beschikbaar te stellen. 
 
Wij richten een ondernemersloket in waardoor ondernemers in de gemeente directe 
contactpersonen in de ambtelijke organisatie hebben. Deze bedrijfscontactfunctionarissen 
bemiddelen tussen de ambtelijke organisatie voor de ondernemers en leggen actief contact tussen 
verschillende lokale ondernemers om de economie te versterken. 
 
 
 
 



 
 

4 

 
 
Wij gaan hiervoor het volgende doen: 
 Het maken van werkafspraken met dorpsraden en wijkpanels: het college gaat jaarlijks met hen 

in gesprek. 
 Het realiseren van één ondernemersloket waarin de bedrijfscontactfunctionarissen bemiddelen 

in de ambtelijke organisatie voor de ondernemers en verbindingen leggen tussen verschillende 
lokale ondernemers om de economie te versterken.  

 Waar mogelijk afschaffen van vergunningen of vervangen door een meldingsplicht. Aanvragen  
worden zo snel mogelijk afgehandeld. 

 Op huisbezoek bij inwoners die vanwege dringende redenen, bijvoorbeeld gezondheidsredenen, 
niet naar het gemeentehuis kunnen komen. 

 Uitbreiden van de dienstverlening door middel van digitale communicatie. 
  Gebruik maken van (nieuwe) digitale mogelijkheden bij participatie van belanghebbenden, 

waaronder het online inwonerspanel. 
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Een veilige gemeente 
 
Openbare orde en veiligheid 
Openbare orde en veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Het zijn vooral de inwoners 
die kunnen bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid. Daarom werkt de gemeente op dit terrein ook 
samen met dorpsraden en wijkpanels. In dit coalitieprogramma zijn tal van maatregelen opgenomen 
ter voorkoming van onveiligheid. Naast preventieve maatregelen handhaven we. 
 
Wij zijn voor een leefomgeving waarin mensen elkaar aan durven te spreken op gedrag. 
 
Handhaving 
De gemeente geeft de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) de bevoegdheid om bestuurlijke 
strafbeschikkingen uit te delen. De boa ondersteunt daarbij de politie in het vergroten van de 
veiligheid. Dit gaat in nauw overleg met de politie, waarbij de boa als aanvulling op de politie 
optreedt. 
 
Bij opzettelijke vernielingen treedt de gemeente streng op door het verhalen van de schade op de 
vandalen en het voeren van lik-op-stukbeleid. 
 
Wij gaan daarvoor het volgende doen: 
 Vergroten van de veiligheid door (mobiel) cameratoezicht, daar waar er specifieke risico’s zijn. 
 Vergroten van de veiligheid van verkeersdeelnemers en van het wooncomfort aan doorgaande 

wegen, door de politie te vragen meer te handhaven op snelheid van het verkeer. 
 Er komt beleid ter voorkoming van overlast door hondenpoep. 
 Voorwaardenscheppend beleid voeren met (preventieve) maatregelen ter bevordering van de 

veiligheid op bedrijventerreinen. 
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Kennis en persoonlijke ontwikkeling  
 
Basisonderwijs 
Wij vinden het niet verstandig om de fusie van de gemeenten als aanleiding te zien voor een 
verplichte opheffing van scholen. Daarom hanteren we de laagste opheffingsnorm als uitgangspunt 
voor de hele gemeente. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij de school 
zelf en de ouders. 
 
In samenspraak met de schoolbesturen wordt het schoolzwemmen weer ingevoerd bij de scholen die 
dat wensen. Door het schoolzwemmen wordt bewegingsonderwijs gestimuleerd en leren kinderen 
zwemmen. Door het schoolzwemmen worden de inkomsten van de zwembaden vergroot, waardoor 
er minder subsidies aan de zwembaden nodig zijn. Omdat dit druk kan uitoefenen op het toch al 
drukke schoolprogramma krijgt de school hier een nadrukkelijke keuzevrijheid in.  
 
Beroepsonderwijs 
Wij spannen ons in om het mbo in Schagen te versterken, bijvoorbeeld door dat meer aan te passen 
aan de vraag in de regio en de behoefte van het lokale bedrijfsleven. Het liefst breiden wij het 
onderwijsaanbod uit met een hbo vestiging, waarbij wij ons vooral richten op de terreinen van 
energietechniek, agribusiness, zaadveredeling en toerisme. 
 
Nieuwbouw en renovatie van scholen gebeurt volgens het ‘frisse scholen’ principe (minimaal klasse 
B), waardoor rekening gehouden wordt met energiebesparing, klimaatbeheersing en kwaliteit van de 
leeromgeving. 
 
Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd samen te werken met de onderwijsinstellingen om te zorgen 
dat onderwijs beter aansluit op de lokale werkgelegenheid. 
 
Wij gaan daarvoor het volgende doen:  
 De opheffingsnorm voor kleine scholen wordt generiek op 41 leerlingen gesteld. 
 Schoolzwemmen waar wenselijk invoeren. 
 Versterken van het mbo in Schagen en zo mogelijk uitbreiden met een  aanbod. 
 Nieuwbouw en renovatie van scholen uit laten voeren volgens het principe ‘frisse scholen’. 
 Zwembaden in stand houden (met vrijwilligers). 
 Onderzoek doen naar een nieuw schoolgebouw in Callantsoog. 
 Wij spannen ons in om laaggeletterdheid te voorkomen en op te heffen. 
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Actieve vrijetijdsbesteding 
 
Sport en Cultuur 
Wat ons betreft mogen de financiële mogelijkheden van ouders niet leiden tot het onthouden van de 
mogelijkheid voor kinderen om te sporten. De sportverenigingen kunnen de gemeente daar in 
vergaande mate in ondersteunen en zorg dragen voor maatwerk. Wij stellen hiervoor jaarlijks via de 
subsidieverordening een budget beschikbaar dat bij schrijnende omstandigheden kan worden 
ingezet. Wij hebben er vertrouwen in dat de verenigingen terughoudend omgaan met het inzetten 
van dit budget en dit naar eigen oordeel kunnen doen. 
 
Wanneer sportverenigingen zelf investeringen doen waarvoor geld geleend moet worden, kan de 
rente aanzienlijk beperkt worden wanneer de gemeente garant staat. Wij nemen in het 
subsidiebeleid op onder welke voorwaarden wij garant kunnen staan voor leningen aan 
sportverenigingen. 
 
Veel sportverenigingen hebben eigen mogelijkheden gecreëerd om geld in te zamelen voor de 
clubkas. Activiteiten door en met vrijwilligers, zoals het ophalen van oud papier, het incidenteel 
verkopen van oliebollen, loten, obligaties, bloembollen, peren, enz., zijn prachtige vormen van 
zelfredzaamheid van een vereniging. Wij nemen de taken, zoals oudpapierinzameling, van de 
verenigingen niet over zonder daar een reëel alternatief voor te bieden. 
 
Wij werken nauw samen met de sportadviesraad en betrekken deze bij de beoordeling van alle 
verzoeken van sportverenigingen. Naast de bestaande sportadviesraad stimuleren we de oprichting 
van een kunst- en cultuuradviesraad die verbindingen legt tussen verschillende cultuuraanbieders. 
 
De gemeente Schagen heeft een actieve lokale omroep. Inwoners kunnen via de omroep gratis 
toegang krijgen tot het lokale nieuws. De omroep verbreedt de activiteiten op internet en sociale 
media en waarborgt daarmee een goede lokale nieuwsvoorziening voor de toekomst. De lokale 
omroep is gebonden aan regels. Dat komt de objectiviteit ten goede. Een direct gevolg daarvan is dat 
er ook publieke middelen nodig zijn om de omroep in stand te houden. Wij stellen financiële 
middelen beschikbaar om dat te doen.   
 
De gemeente Schagen gaat met zijn tijd mee. Om iedereen op de hoogte te houden van de 
activiteiten van en in de gemeente ontwikkelen wij een app. Daarmee kunnen wij evenementen 
aankondigen, maar bijvoorbeeld ook wegopbrekingen bekendmaken en gemeenteberichten breder 
verspreiden. Onderzocht wordt of ook ondernemers gebruik kunnen maken van de app. 
 
Amateurkunst en professionele kunst (theater, beeldende kunst, muziekverenigingen enz.) zullen zo 
nodig ondersteund worden binnen de kaders van het te ontwikkelen subsidiebeleid. Zeker wanneer 
dit ook nog een positief effect heeft op het toerisme. 
 
Vanwege de waarde van het levend houden van de lokale historie en de overdracht hiervan aan 
volgende generaties ondersteunen wij de historische verenigingen en de West-Friese Folklore. 
 
Subsidiebeleid 
Wij willen een nieuw subsidiebeleid voeren, waarbij wij op basis van zo objectief mogelijke en 
transparante criteria elke vereniging/instelling eerlijk behandelen. Hiervoor voeren we overleg met 
de gemeenteraad over het doel van subsidie. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan subsidiëring op 
basis van het aantal jeugdleden. Aan de hand van deze discussie voeren we een nieuw beleid in. Dit 
doen we geleidelijk en verspreid over de jaren, zodat verenigingen zich kunnen voorbereiden en zich 
kunnen aanpassen aan de gevolgen van het nieuwe subsidiebeleid.  
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Bibliotheek 
Wij zorgen er voor dat de bibliotheekvoorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Hierbij is de 
mogelijkheid om boeken aan te bieden, de voorziening dus, leidend. De manier waarop het 
bibliotheekaanbod wordt aangeboden, is afhankelijk van de mogelijkheden die er in financiële en 
praktische zin zijn. 
 
Kermis kleine kernen 
De kermissen in de kernen binden de gemeenschap en worden actief gevierd. Aan de stagelden in de 
grote kernen verdienen wij geld, terwijl in kleine kernen exploitanten vaak niet meer willen komen. 
Wij zijn bereid om in redelijke mate kermissen in de kleine kernen te ondersteunen bij het 
aantrekken van attracties. 
 
Wij gaan daarvoor het volgende doen: 
 Er komt een budget beschikbaar waarmee sportverenigingen kinderen in schrijnende gevallen 

kunnen helpen om te laten sporten. 
 De gemeenteraad een subsidiebeleid laten vaststellen binnen 2 jaar en dit geleidelijk invoeren. 
 Bij het Roockershuys in Tuitjenhorn wordt een parkje ingericht met het daarvoor reeds 

gereserveerde budget. 
 Een kunst- en cultuuradviesraad oprichten. 
 Financiële middelen voor de lokale omroep beschikbaar stellen. 
 Ontwikkelen van een gemeente-app. 
 In stand houden van de bibliotheekvoorzieningen. 
 De sportaccommodaties op peil houden zolang hier actief en in voldoende mate gebruik van 

wordt gemaakt. 
 Financiële middelen beschikbaar stellen voor kunst- en cultuurprojecten op de basisschool. 
 Via SportService sportontmoetingsdagen organiseren.  
 Ondersteunen van de historische verenigingen en de West-Friese Folklore. 
 De kermissen in de kleine kernen in stand houden.  
 Meewerken aan behoud van erfgoed. 
 Meehelpen lokale musea op de kaart te zetten. 
 Onderhouden huis te Nuwendoorn en toezien op overlast. 
 De Jeugd Sport Promotie (JSP) ondersteunen. 
 Een onderkomen voor het Zijper Museum vinden in Zijpe. 
 Opties open houden voor een kuuroord in Dirkshorn. 
 De wandelmogelijkheden rond de woonkernen uitbreiden. 
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Verbetering van infrastructuur 
 
Openbaar vervoer 
Hoewel de provincie verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer vindt ook de gemeente het van 
groot belang dat het openbaar vervoer goed is. De gemeente voert een actieve lobby bij de provincie 
om beter en betaalbaar openbaar vervoer binnen de gemeente te realiseren en spant zich in voor 
een treinstation bij Waarland.  
 
Verkeer en bereikbaarheid 
De ernstige verkeersoverlast in Kalverdijk, Tuitjenhorn en Warmenhuizen baart ons zorgen. De 
oplossing wordt gevonden in een nieuwe route van de Dijken naar de Veilingweg, over het tracé dat 
in de structuurvisie de Middenroute wordt genoemd. Om financiële redenen en omwille van de 
snelheid worden eerst delen van de route gerealiseerd die nu de Ontsluitingsweg en Verbindingsweg 
zijn gaan heten. Het doortrekken naar de Veilingweg heeft de voorkeur.  
 
De gemeente voert een actieve lobby bij andere overheden om een nieuwe vaste oeververbinding 
over het Noordhollandsch Kanaal te realiseren. Wij focussen onze inzet op het verkrijgen van 
subsidie voor een vaste oeververbinding over het Noordhollandsch Kanaal. De middelen die nu 
gereserveerd zijn voor de West-Friese brug  worden bestemd voor de vaste oeververbinding over het 
Noordhollandsch Kanaal.  Wij realiseren ons dat dit langere tijd nodig zal hebben dan de periode die 
dit akkoord dekt. Nu de lobby inzetten betekent wel dat de vaste brug dichterbij wordt gebracht. Dit 
mag de gemeente ook geld kosten, maar het merendeel van de kosten zal onder andere door de 
provincie en het rijk bekostigd moeten worden. Dit gezien het regionale belang en de 
verantwoordelijkheid van het rijk voor rijksweg N9. Bij de locatie van de brug hebben we aandacht 
voor de afwikkeling van het verkeer. Dorpskernen mogen niet onevenredig belast worden met nieuw 
verkeer. De oplossing van het ene probleem moet geen nieuw probleem creëren. 
 
Door de nieuwe N9 zijn knelpunten ontstaan bij Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug. Wij gaan 
ons inspannen om het rijk te bewegen hier samen met de gemeente een passende oplossing voor te 
vinden. Zodra de knelpunten zijn opgelost, en het veilig en mogelijk is, zal de gemeente zich 
inspannen om de N9 op te laten waarderen naar 100 km per uur. 
 
Bij de aanleg van de N245 lijkt de provincie twee banen te zijn vergeten. Een mooie strook langs de 
hele weg is beschikbaar voor twee extra banen. De bereikbaarheid van onze regio is cruciaal voor 
economische activiteit en stimulering van de woningmarkt. De gemeente voert een actieve lobby 
voor het vierbaans maken van de N245. Daarbij is het onze uitdrukkelijke wens ook een vrij liggend 
fietspad te realiseren tussen Alkmaar en Schagen. 
We zetten ons in om een nieuwe verbinding tussen de N241 en de N245 ten zuiden van de stad 
Schagen gerealiseerd te krijgen. 
 
Wij spannen ons in om het autogebruik in de stadskern terug te dringen.  
 
Wij faciliteren aanbieders van oplaadpunten bij het aanleggen van een netwerk van oplaadpunten 
voor elektrische auto’s en fietsen.  
 
Parkeren 
Tijdens het hoogseizoen zijn er knelpunten op het gebied van het parkeren in de gemeente. Er komt 
onderzoek naar een structurele oplossing van deze knelpunten. In de hele gemeente kan gratis 
geparkeerd worden. Sturing vindt plaats via de bestaande blauwe zones en de uitbreiding hiervan.  In 
aansluiting op het provinciale programma ‘Reach The Beach’ zetten we voor het hoogseizoen in op 
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transferia buiten de dorpskern om de parkeerdruk te verlichten. Om dit te kunnen realiseren zullen 
middelen van andere overheden en derden nodig zijn. 
 
Onderhoud wegen 
Via een wegenbeheersplan bepaalt de gemeenteraad het ambitieniveau voor het wegenonderhoud. 
De gemeentelijke wegen, fietspaden en wandelpaden worden goed onderhouden, maar om 
financiële redenen zal dat niet worden overdreven en wordt het ambitieniveau naar beneden 
aangepast.  
De infrastructuur is onderdeel van een integrale aanpak: wegenonderhoud, onderhoud aan de 
riolering, onderhoud, aanleg kunstwerken (bruggen enz.) en onderhoud en beheer van het openbaar 
groen zullen gecombineerd worden uitgevoerd waarmee overlast wordt verminderd en efficiënter en 
kostenbesparend gewerkt kan worden.  
 
Wij gaan het volgende doen: 
 Lobbyen voor beter en betaalbaar openbaar vervoer binnen de gemeente, zoals busverbindingen 

tussen Schagen en de (kust)dorpen. 
 Lobbyen voor een treinstation bij Waarland. 
 Realiseren van een verbindingsweg tussen De Dijken en de Veilingweg. 
 Lobbyen voor een structureel betere verbinding over het Noordhollandsch Kanaal. 
 Oplossen verkeersknelpunten bij Burgervlotbrug en Sint Maartensbrug en lobbyen voor 

opwaardering N9 naar 100 km per uur. 
 Lobbyen voor vierbaans maken van de N245 en realiseren vrij liggend fietspad tussen Alkmaar en 

Schagen. 
 Realisatie van een compleet fietspad langs de Burgerweg. 
 Lobbyen voor een nieuwe verbinding tussen de N241 en de N245 ten zuiden van Schagen. 
 Terugdringen autogebruik in de stadskern. 
 Onderzoek naar oplossing knelpunten in de parkeerruimte in dorp, stad en aan de kust. 
 Aanleg respectievelijk uitbreiding van blauwe zones. 
 Integrale aanpak van onderhoud en beheer. 
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Omzien naar elkaar  
 
Mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een inkomen om te kunnen leven. Lukt dat 
niet, dan kunnen zij een beroep doen op de overheid om hen daarbij te helpen of in het uiterste 
geval voor een uitkering. Bij deze activerende aanpak passen uitkeringsregels die mensen aansporen 
om alles te doen om werk te krijgen 
 
Samenwerking/ ISD 
Er is een Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. 
Daarnaast neemt de gemeente samen met de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder deel in  de 
gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid (Noorderkwartier). Beide organisaties 
functioneren goed. 
Wij zijn een voorstander van goede samenwerking van de sociale diensten en sociale werkplaats-
bedrijven. Met name samenwerking bij de werkgeversbenadering is van het grootste belang. 
Verdergaande samenwerking kan aan de orde zijn, maar alleen als het de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de eigen inwoners verbetert. 
 
Wij gaan bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties aanspreken op hun sociale 
verantwoordelijkheden om mensen vanuit de ISD en Noorderkwartier te ondersteunen bij hun 
trajecten naar (vrijwilligers)werk. Daarbij kan loondispensatie een stimulerend middel zijn. Voorop 
blijft staan dat wij mensen continu willen blijven stimuleren om een rol te spelen in de maatschappij. 
Liefst via betaald werk, anders via het vrijwilligerswerk. 
 
Fraude en misbruik van sociale voorzieningen moeten actief door de gemeente worden bestreden. 
Verificatie van cliëntengegevens via databestanden geeft ons het middel om alert te zijn. Wij leggen 
consequent sancties op. 
 
In onze opdrachtverstrekking nemen wij Social Return on Investment mee waar dat redelijk en 
mogelijk is. Daardoor verplichten wij toeleveranciers om lokale werklozen of mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op het werk en daarmee werkervaring te bieden. Bijkomend 
voordeel voor ons is dat we de uitkeringsverstrekking hiermee beperken. 
 
Minima 
In financiële zin gaat de gemeente moeilijke tijden tegemoet. Wij zijn van mening dat de mensen die 
hierdoor het hardst geraakt worden zo veel mogelijk moeten worden ontzien. De verandering van 
landelijke wetgeving heeft tot gevolg dat wij veel meer taken krijgen op het gebied van de sociale 
ondersteuning van mensen. Door toe te zien op instandhouding van het minimabeleid en het 
noodfonds en oog te blijven houden voor hen die echt hulp nodig hebben, beperken wij de impact 
van de crisis voor de minima.  
 
Mensen die ondersteuning nodig hebben vinden dit vaak het beste in de directe omgeving. Bij 
hulpvragen betrekken wij deze omgeving zo mogelijk. Hierbij maken wij bijvoorbeeld gebruik van 
Eigen Kracht Conferenties. Daarbij worden mensen in de sociale omgeving van iemand met een 
probleem betrokken bij het oplossen van het probleem voordat eventueel professionele 
hulpverleners ingeschakeld worden.  
 
Huisvesting specifieke groepen 
Wij hebben aandacht voor de behoefte aan begeleid wonen, waarbij we dit zoveel mogelijk inrichten 
dichtbij de naasten van degenen die behoefte hebben aan deze woonvorm. Bijvoorbeeld in hetzelfde 
dorp of binnen een redelijke afstand daarvan. 
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Wij scheppen de randvoorwaarden voor huisvesting voor specifieke groepen zoals dementerende 
ouderen, langdurig chronisch zieken, jeugd met extra zorg en minder validen.  
 
Gezondheid 
Om snel hulp te kunnen bieden als iemand een hartstilstand krijgt, is er in de gemeenten een 
netwerk van AED’s (Defibrillatoren). Wij zorgen voor een goede spreiding van AED’s. Wij stimuleren 
inwoners tot het volgen van een AED-en reanimatiecursus en zich aan te melden als AED-vrijwilliger.  
 
Wij spannen ons in om door goede voorlichting overgewicht bij kinderen te voorkomen. Hiervoor 
zetten wij het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) actief in.  
 
Wij gaan het volgende doen: 
 Actief fraude en misbruik van sociale voorzieningen bestrijden. 
 Bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties aanspreken op hun sociale 

verantwoordelijkheden. 
 In opdrachtverstrekking  Social Return on Investment meenemen waar dat redelijk is. 
 Instandhouding van het minimabeleid en het Noodfonds. 
 Bij hulpvragen de directe omgeving van betrokkenen betrekken. 
 Het instellen van een onderzoek om PGB-vervoer deels in te zetten voor een belbussysteem. 
 Begeleid wonen zoveel mogelijk (laten) inrichten dichtbij de naasten van degenen die behoefte 

hebben aan deze woonvorm. 
 Scheppen van randvoorwaarden voor huisvesting van specifieke groepen. 
 Zorgen voor een goede spreiding van AED’s en inwoners stimuleren AED-vrijwilliger te worden. 
 Adequate schuldhulpverlening en cursus budgetteren blijven aanbieden.  
 Programma Jongeren op Gezond Gewicht actief inzetten. 
 Samen met CJG brede scholen waar dat kan als consultatiebureau gebruiken. 
 Blijvende ondersteuning aan mensen die in een uitzichtloze situatie zitten, inclusief 

vluchtelingen. 
 Begeleiden en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers. 
 Binnen de door het rijk gestelde financiële kaders willen we de thuiszorg zo veel mogelijk in stand 

houden. 
 Een consultatiebureau inrichten in de nieuwe brede school in Warmenhuizen. 
 Stimuleren van uitbreiding van huisvesting voor ouderen in de kernen. 
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Jeugd en gezin 
 
Wij realiseren ons dat de kinderen van nu uiteindelijk de toekomst van de gemeente bepalen. De 
gemeente ondersteunt ouders bij de zorg voor hun kinderen. Wij dragen bijvoorbeeld bij aan betere 
speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren en aan de veiligheid rondom scholen en op 
schoolroutes. Bij eventuele bezuinigingen ontzien wij het inkomensbeeld van 
meerpersoonshuishoudens zoveel mogelijk.  
 
Verkeersveiligheid schoolkinderen 
Wij investeren in de verbetering van de verkeersveiligheid op de routes van en naar school en de 
gebieden rond de scholen zelf. Samen met de ouders onderzoeken we knelpunten op schoolroutes.  
 
Stageplaatsen 
Jongeren die pas klaar zijn met hun opleiding komen steeds moeilijker aan een baan. Ook is het 
moeilijk om stageplaatsen te vinden. Wij stimuleren het bedrijfsleven om in overleg met scholen te 
komen tot oplossingen voor dit probleem. Jongeren vormen de werknemers van de toekomst en het 
bedrijfsleven draagt een verantwoordelijkheid om deze toekomstige werknemers te stimuleren in 
hun ontwikkeling. Ook de gemeente zelf biedt werkervaringsplaatsen voor stagiaires en pas 
afgestudeerden. 
 
De gemeente spant zich in voor passende werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding, zodat de jongeren 
in het eigen dorp of de eigen stad willen blijven wonen. 
 
Vroeg op stap 
Het uitgaansleven komt steeds later op gang. Jongeren maken zich hier zorgen over. Wij willen 
samen met de jongeren en de horeca komen tot plannen om het uitgaan weer vroeger gezellig te 
maken. De gemeente neemt het initiatief om samen met jongeren en de horeca te komen tot 
afspraken zodat het uitgaan vroeger van start gaat.  
 
Nachtbus 
Wij spannen ons samen met de horeca in om een nachtbus mogelijk te maken. Deze bus rijdt op 
uitgaansavonden voor en na het stappen tussen de dorpen in de gemeente en het centrum van 
Schagen. Dit is niet alleen wenselijk voor de jongeren zelf, maar voorkomt ook veel 
verkeersbewegingen. Daarnaast is het veiliger voor jongeren en hun ouders om te weten dat vervoer 
na het uitgaan goed is geregeld. De kosten voor dit vervoer worden in principe gedragen door de 
jongeren die een kaartje kopen. 
 
Wij werken mee aan het creëren van ontmoetingsplekken, trapveldjes, half-pipes, enz. voor jongeren 
als zij daarom verzoeken. Het jongerenwerk werkt actief samen met de sportverenigingen. 
 
De gemeente gaat door met het project Helder in de Kop. Hierbij krijgen niet alleen jongeren, maar 
ook ouders en verzorgers voorlichting over de risico’s van alcohol en drugs. Wij gedogen de huidige 
coffeeshop, maar willen er geen tweede bij. 
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Wij gaan daarvoor het volgende doen: 
 Verbeteren verkeersveiligheid van schoolroutes en rondom de scholen, onder andere de St. Jan 

in Waarland. 
 Werkgelegenheid voor stagiaires en pas afgestudeerden. 
 Stageplaatsen en werkplekken voor jongeren in het bedrijfsleven.  
 Verbeteren van de veiligheid in het uitgaansleven. 
 Doorgaan met het project Helder in de Kop. 
 Verkeersveiligheid rond speeltuin Kalverdijk verbeteren. 
 Veilige en goed bereikbare speelterreinen voor grote en kleine kinderen.  
 Uitbreiden jongerenontmoetingsplaatsen. 
 Ondersteunen van jongerencentra en vrijwilligersorganisaties. 
 Passende werkgelegenheid en vrije tijdsbesteding voor jongeren. 
 In overleg met horeca en jongeren realiseren dat het uitgaan vroeger start (en mogelijk ook 

vroeger eindigt). 
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Inspelen op de behoeftes van senioren  
 
Uit recent onderzoek blijkt dat ouderen in de Kop van Noord-Holland en in Twente de ouderenzorg 
het beste vinden van heel Nederland. Dat willen wij minimaal zo houden. Senioren maken zich steeds 
meer zorgen of er voldoende oog is voor hun behoeftes en wensen. We vinden het belangrijk dat 
senioren hierin serieus worden genomen. Gelukkig zijn er veel senioren die vitaal en jong van geest 
actief meedoen in de samenleving. Er zijn echter ook senioren die in een isolement dreigen te 
komen. In overleg met een nieuwe brede seniorenraad willen we een integraal seniorenbeleid 
ontwikkelen en uitvoeren.   
 
Actief 
We willen dat senioren niet vereenzamen en stimuleren dat senioren meedoen aan sport, bewegen 
en ontspanning. Ook willen wij ouderen meer betrekken bij de maatschappij. Om isolement tegen te 
gaan voorzien wij in passend vervoer (buurtbus/belbus).   
Daar waar iemand om gezondheidsredenen niet meer in staat is om naar het gemeentehuis te 
komen, komt een gemeentelijk ambtenaar naar diegene toe.  
 
Belbussysteem 
Er komt een onderzoek naar een belbussysteem waarbij de inzet van het PGB (persoonsgebonden 
budget) deel van uit kan maken, zodat er een efficiënte en bereikbare vervoersmogelijkheid is van de 
dorpen naar de stad. 
 
Wonen 
Wij spelen op verschillende manieren in op de specifieke woonbehoeften van ouderen. Hierbij 
houden we ook rekening met de betaalbaarheid van de huur- en koopwoningen. Om senioren in 
staat te stellen lang zelfstandig te wonen is goede thuiszorg belangrijk. Tafeltje-Dekje is daarvoor ook 
een waardevolle service.  
 
Zorg 
Senioren die zorg of hulp nodig hebben, moeten daarbij geholpen worden. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning biedt de gemeente mogelijkheden daarin te voorzien, maar voorzieningen worden 
alleen verstrekt als deze ook daadwerkelijk gebruikt worden.  
Wij kunnen op dit terrein niet zonder mantelzorg en vrijwilligerswerk en waarderen deze inzet.  
 
Wij spannen ons in om een hospice in Schagen te realiseren en om de kliniek voor medisch, 
specialistische dagbehandelingen Mediance te behouden. 
 
 
Wij gaan het volgende doen: 
 Een seniorenraad oprichten, waarin de ouderenbonden en instellingen samenwerken. 
 Ontwikkelen en uitvoeren integraal seniorenbeleid. 
 Onderzoek doen naar belbussysteem evt. met inzet van PGB. 
 Inspelen op verschillende manieren op de specifieke woonbehoeften van ouderen. 
 Inspannen voor een hospice in Schagen. 
 Inspannen voor behoud Mediance in Schagen. 
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Ruimte om te ondernemen 
 
Werkgelegenheid en economie 
 
De gemeente spant zich in om van Schagen de gemeente met de laagste werkloosheid van 
Nederland te maken.  
 
De agrarische sector is één van de pijlers van de lokale economie. In de agrarische sector is een 
schaalvergroting aan de gang. De gemeente faciliteert deze. Enerzijds wordt alle ruimte benut die de 
provincie biedt om de agrarische structuur te verbeteren en agrarische bedrijven te doen groeien. 
Hiervoor wordt samengewerkt met onder andere Stivas. Bovendien worden Bouwblokken en 
bouwhoogtes verruimd tot de grenzen die de provincie mogelijk maakt. Anderzijds worden bedrijven 
die niet opschalen, maar stoppen, gestimuleerd om het gebied weer terug te geven aan het open 
landschap. Hiertoe voeren we een actief Ruimte voor Ruimtebeleid. Ook willen we via de 
bestemming ‘plattelandswoning’ voorkomen dat woningen in het landelijk gebied, die niet meer als 
bedrijfswoning in gebruik zijn, belemmeringen bieden aan omliggende agrarische ondernemers. 
 
Wij koesteren de Greenportstatus van het gebied en willen de kansen die dit biedt voor de 
ontwikkeling van de agrarische sector benutten. Bio Valley, Seed Valley en de bollensector krijgen 
hierbij speciale aandacht en worden gestimuleerd om te groeien. Het bestemmingsplan landelijk 
gebied wordt zo ingericht dat nieuwe zaadveredelingsbedrijven zich snel en met zo min mogelijk 
beperkingen kunnen vestigen in het zaadveredelingsconcentratiegebied bij Warmenhuizen. De 
gemeente stimuleert dat de bedrijven zich vestigen op de bekende vier locaties die zijn aangewezen. 
Deze krijgen naast de huidige bestemming ook de bestemming bedrijventerrein voor 
zaadveredelingsbedrijven. De gemeente voert een actieve lobby om nieuwe 
zaadveredelingsbedrijven naar dit gebied te trekken. Het doel dat de gemeente hiermee heeft is 
meer hoogwaardige werkgelegenheid in onze gemeente te creëren. Zaadveredelingsbedrijven 
worden niet beperkt in bouwblokken. Wel wordt aandacht besteed aan de afstand van nieuwe 
zaadveredelingsbedrijven tot de bebouwing van de dorpskern Warmenhuizen.  
 
De gemeente voert een actieve lobby om Pallas zo spoedig mogelijk te realiseren. De gemeente is 
hierin niet het bevoegd gezag, maar wendt wel haar invloed aan. De hoogwaardige werkgelegenheid 
die dit meebrengt en die ook is verzekerd voor de toekomst is cruciaal voor onze gemeente. Het 
produceren van medische isotopen voor kankerbestrijding en het doen van wetenschappelijk 
onderzoek zijn de kernactiviteiten van Pallas.  
Vanwege het belang van de toeristische sector sturen we aan op een zo goed mogelijke 
landschappelijke inpassing van Pallas.  
 
De gemeente zal met enige regelmaat overleg voeren met lokale bedrijven die meedingen op 
aanbestedingen die door de gemeente worden uitgeschreven. Dit om de eisen die bij 
aanbestedingen worden gesteld zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de 
mogelijkheden van het lokale bedrijfsleven. Als lokale bedrijven in kunnen schrijven op 
aanbestedingen vergroot dat de kwaliteit van het werk. Slecht werk afleveren zal immers grote 
imagoschade opleveren voor het lokale bedrijf. Ook worden de gemeentelijke kosten beperkt: 
doordat te hoge eisen aan de uitvoering worden gesteld, kunnen slechts enkele bedrijven in 
Nederland het werk uitvoeren. 
 
De gemeente maakt nieuwe windparken mogelijk mits zij in lijn- of parkopstelling worden gebouwd 
en zijn gelegen aan doorgaande wegen en waterwegen. Hierbij wordt rekening gehouden met een 
ruime afstand tot woningen, niet zijnde de bedrijfswoningen van de windmoleneigenaren. Bij de 
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realisatie van nieuwe windparken ziet de gemeente erop toe dat een deel van het rendement ten 
goede komt aan de lokale gemeenschap. 

 
Het wordt mogelijk gemaakt dat streekgebonden of biologisch geteelde producten vers bij de boer in 
een stalletje langs de weg gekocht kunnen worden mits dit de eigen producten zijn. 
 
De gemeente spant zich in om buitenlandse werknemers zich zo spoedig mogelijk te laten inschrijven 
in de gemeente. 
 
In overleg met de provincie wordt de ontwikkeling van bedrijventerrein  Kolksluis in ’t Zand zo 
spoedig mogelijk gerealiseerd. 
 
Voor bedrijven en inwoners is een goede en snelle internetverbinding cruciaal. Glasvezelverbinding 
biedt dat. Investeringen van netwerkbedrijven zijn echter afhankelijk van het aantal aanvragen van 
glasvezelverbindingen. De gemeente zet daarom een programma op om in de hele gemeente 
glasvezel uit te kunnen rollen.  
 
De gemeente faciliteert, indien er een gedragen verzoek komt van de ondernemers, het oprichten 
van een ondernemersfonds. Dit fonds wordt gevoed door middelen uit de opslag op de OZB voor 
ondernemers.  
 
Zondagopenstelling winkels 
De Tweede Kamer heeft een initiatiefvoorstel aangenomen dat gemeenten in staat stelt om eigen 
beleid te voeren op de zondagopenstelling. Vanwege het toeristisch karakter in grote delen van de 
gemeente is een aantal dorpen hier al mee bekend. De winkeliers in de verschillende kernen komen 
in samenspraak overeen of de zondagopenstelling in die kern al dan niet gewenst is. Het initiatief 
daartoe ligt bij de lokale winkeliersvereniging. Hier wordt niet gekozen voor een keuze per winkelier, 
maar die van het collectief. Dit om lokaal maatwerk mogelijk te maken en de mening van de 
gemeenschap te laten meetellen.  
 
Natuur 
We houden toegankelijkheid van natuurgebieden voor recreatie in stand en waar mogelijk breiden 
we die uit. De coalitie omarmt een landschap waarbij de natuurwaarden, de recreatieve en 
belevingswaarde en de economische vitaliteit in balans blijven. Dat uit zich onder andere door het 
openbaar groen kwalitatief goed te onderhouden en waar nuttig en nodig uit te breiden, aandacht 
voor speelweiden in alle kernen en wijken en het behoud van monumentale en waardevolle bomen. 
Maar ook door te pleiten voor de toegankelijkheid van onze natuurgebieden voor recreatie en 
agrariërs te ondersteunen door kleinschalige nevenfuncties (kamperen bij de boer, pensionstalling, 
detailhandel streekgeboden producten, bed and breakfast, zorgboerderij) toe te staan indien deze 
ruimtelijk goed inpasbaar zijn. We gaan een landschapsontwikkelingsplan opstellen.  
 
Toerisme 
Het toerisme is een belangrijke sector voor de lokale economie en werkgelegenheid. Wij staan 
positief tegenover groeiplannen van recreatieondernemers en ondersteunen deze waar mogelijk. 
Om deze sector niet onevenredig te belasten schaffen we het één op één beleid voor 
natuurcompensatie af. De gemeente ondersteunt innovatie door nieuwe vormen van recreëren 
mogelijk te maken. In bestemmingsplannen houden we rekening met nieuwe vormen van kamperen. 
 
De taken van de regio VVV worden herijkt.  
 
We blijven de reddingsbrigades en de blauwe vlag ondersteunen.  
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Wij onderzoeken de mogelijkheid van openbare toiletten in de kustdorpen. 
 
De gemeente stimuleert het opzetten van toeristische slechtweervoorzieningen in overleg met 
betrokken organisaties. Voorbeeld van zo’n slechtweervoorziening is een informatiecentrum over 
energie, landbouw en water.  
 
Door een zeewaartse versterking van de kustverdediging wordt het toeristisch klimaat verbeterd; 
daar lobbyen wij voor bij andere overheden. 
 
Uniforme bewegwijzering voor toeristische en recreatieve bestemmingen is noodzakelijk. 
 
Voor de toeristen moedigen we aan dat er meer gratis en openbaar draadloos internet komt op 
toeristische plaatsen. 
 
 
Wij gaan daarvoor het volgende doen: 
 Faciliteren van de schaalvergroting en verbreding in de agrarische sector. 
 Hoogwaardige werkgelegenheid, onder andere door het stimuleren van de Bio en Seed Valley en 

de komst van Pallas. 
 Schagen wordt de gemeente in Nederland met de laagste werkloosheid. 
 Realiseren van bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand. 
 Zondagopenstelling per kern op initiatief van de lokale winkeliersvereniging.  
 Stimuleren van de uitrol van glasvezelnetwerk. 
 Instandhouden en waar mogelijk uitbreiden toegankelijkheid natuurgebieden.  
 Ondersteunen van groeiplannen van recreatieondernemers.  
 Herijken taken regio VVV. 
 Het Van Blanckendaell Park mag uitbreiden, waarbij aandacht is voor beperking van de overlast 

voor omwonenden. 
 Op het bedrijventerrein Huisweid in Warmenhuizen is ruimte voor winkels die behoren tot de 

creatieve hobbybranche en voor winkels met een dusdanig groot vloeroppervlakte waarvoor in 
het dorpscentrum geen ruimte is. 

 Blijvend ondersteunen van de reddingsbrigades en de Blauwe Vlag. 
 Opstellen van een landschapsontwikkelingsplan.  
 Mogelijkheid voor openbare toiletten in de kustdorpen onderzoeken. 
 Stimuleren van toeristische slechtweervoorzieningen. 
 Blijvend lobbyen voor zeewaartse versterking van de kustverdediging. 
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Bouwen naar behoefte 
 
Ruimtelijke ordening 
Een goede ruimtelijke ordening is een voorwaarde voor de leefbaarheid en dynamiek van onze 
gemeente. We zijn zuinig op behoud van het landelijk karakter van onze gemeente en de 
leefbaarheid van de kernen.  Dit brengt met zich mee dat de bouwhoogten beperkt worden tot vier 
woonlagen (exclusief kap) in de stad en drie woonlagen (exclusief kap) buiten de stad. Er komt meer 
groen in de kernen.  
 
De gemeente lobbyt actief bij de provincie voor de realisatie van een supermarkt in Waarland en 
spant zich in om deze supermarkt snel gerealiseerd te krijgen. 
 
De gemeente voert een actieve lobby voor de lokale autonomie van bouwen buiten bestaand 
bebouwd gebied. Gemeentelijke plannen die goedkeuring hebben van de gemeenteraad dienen 
doorgang te vinden. Vanzelfsprekend kan de provincie haar belangen ook behartigen, maar dit mag 
niet doorslaan in dubbel werk en in een eenheidsbeeld van dorpen en steden in Noord-Holland. We 
zetten in op zelfstandige groei van dorpen en de stad naar de behoefte van de gemeenschap zelf.  
 
Knellende regelgeving willen we beperken. Er komen minder gedetailleerde bestemmingsplannen en 
minder strenge welstandsnormen.  
 
Inwoners of bedrijven kunnen kleine stukjes gemeentegrond (snippergroen) aansluitend aan het 
perceel van hun woning of bedrijfspand kopen.  
 
Woningbouwplannen moeten aansluiten bij de vraag in de kernen. Om te kunnen bouwen naar 
behoefte hebben we een aantal zoeklocaties voor ogen. Na publicatie van  de gemeentelijke 
woonvisie in januari 2013 wordt een voorstel gedaan voor de prioritering van de 
woningbouwlocaties.  
De gemeente wil zich inzetten zodat: 
- er meer aandacht komt voor innovatieve stedenbouwkundige concepten;  
- er gebouwd wordt op ruimere kavels; 
- bij ruime kavels minder beperkingen worden gesteld aan het hoofdgebouw en aan oppervlakten 

van de bijgebouwen; 
- er meer rekening gehouden wordt met de woonwensen van toekomstige kopers; 
- particulier opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd; 
- er levensloopbestendig wordt gebouwd.  

 
Het stimuleren van werk en economische ontwikkeling is juist in deze tijd van laagconjunctuur van 
belang. Daarom zetten we ons ook in voor de ontwikkeling  en revitalisering van bedrijventerreinen.  
 
De structuurvisie van Petten wordt binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten uitgevoerd, 
met het doel het dorp op te waarderen tot een volwaardige badplaats. 
 
Vanwege de verplaatsing van twee scholen, een brandweerkazerne, een gymzaal en de 
langgekoesterde wens van de supermarkt om uit te bereiden, wordt het centrum van Warmenhuizen 
aangepakt. Hierbij weegt de mening van de inwoners zwaar mee. Door het project op te knippen 
wordt voorkomen dat projectontwikkelaars de kosten voor de gemeente onredelijk opdrijven. De 
eerste prioriteit hierbij ligt bij het planologisch mogelijk maken van de verplaatsing van Albert Heijn. 
 
Bij de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening hebben gemeenten de mogelijkheid 
gekregen om te bepalen op welke onderdelen zij nog wel en op welke onderdelen zij geen toezicht 
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houden. Door dit in beleid vast te stellen kan de gemeente een deel van de verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van bouw en verbouw terugleggen bij de opdrachtgever en uitvoerder. Door dit 
beleid aan te passen bespaart de gemeente kosten. Gevolg is wel dat inwoners en bedrijven moeten 
accepteren dat de gemeente niet meer altijd de verantwoordelijkheid kan nemen voor deugdelijke 
bouw. Hierbij zoekt de gemeente balans tussen beperking van controle en regelgeving enerzijds en 
veiligheid anderzijds. 
De mogelijkheden van knooperven1 worden onderzocht. 
 
Volkshuisvesting 
De gemeente spant zich in om voldoende sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te 
laten bouwen. Dit is naar behoefte van alle leeftijdsgroepen (ook jongeren) en naar behoefte in alle 
kernen. Dit behelst ook nultredenwoningen of woningen voor woongroepen. 
 
Afstemming van zorg en voorzieningen wordt bevorderd zodat de ouderen die dat willen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het toestaan van verplaatsbare of tijdelijke 
mantelzorgwoningen is hierbij een mogelijke oplossingsrichting. 
 
LAT-woningen2 en rugzak- of kangoeroewoningen3 worden toegestaan, mits er een indicatie is die dit 
ondersteunt. 
 
Voor seizoensarbeiders wordt beleid gevoerd dat uitgaat van verantwoordelijkheid van de werkgever 
en werknemer. Huisvesting aan het bedrijf wordt toegestaan. Permanente huisvesting op een aantal 
recreatieterreinen is niet toegestaan. Dit beleid wordt gehandhaafd. 
 
De gemeente staat garant voor startersleningen aan jongeren met een binding aan onze gemeente 
voor het kopen van een eigen huis in eigen dorp of wijk. Het beschikbare bedrag blijft aan een 
maximum gebonden. 
 
Wij gaan daarvoor het volgende doen: 
 Behoud van het landelijk karakter van de gemeente en de leefbaarheid van de kernen. 
 De gebiedsvisie Sint Maartenszee wordt uitgevoerd. 
 Ondersteuning bij de realisering van een supermarkt in Waarland. 
 Zelfstandige groei van dorpen en de stad afstemmen op de behoefte van de gemeenschap. 
 Beperken van knellende gemeentelijke regelgeving. 
 Mogelijkheid creëren voor de aankoop van snippergroen door inwoners en bedrijven. 
 Woningbouwplannen stimuleren die aansluiten bij de vraag in de kernen. 
 Bijdrage leveren aan het opwaarderen van Petten tot een volwaardige badplaats. 
 Aanpakken van het centrum van Warmenhuizen. 
 Balans aanbrengen tussen beperking van regelgeving en controle op bouw en verbouw enerzijds 

en veiligheid anderzijds. 
 Onderzoek doen naar de mogelijkheid van knooperven. 
 Inspannen voor voldoende woningen naar behoefte. 
 Bevorderen van de afstemming tussen zorg en voorzieningen. 
 
 

                                                           
1
 Knooperven zijn voormalige boerenerven die ingericht worden voor wonen in een parkachtige omgeving. 

Proeven hiermee in Overijssel bleken erg succesvol. Dit in combinatie met de bestemming 
plattelandswoningen. 
2
 Living apart together bijvoorbeeld door het splitsen van een woning of het bewoonbaar maken van een 

schuur. 
3
 Dit is een woning die uit twee gedeelten bestaat: een gezinswoning en een één- of tweepersoonswoning.  
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Duurzame oplossingen voor een goed milieu  
 
Wij richten de controles bij bedrijven op veiligheid en milieu zo in, dat bedrijven die zich aan de 
regels houden minder gecontroleerd worden. Hiermee wordt tevens bespaard op gemeentelijke 
uitgaven voor controlerondes, zonder dat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s toenemen. De 
Milieudienst stelt hiervoor een plan op.  
 
Energiebesparing 
In het gemeentelijk milieu- en klimaatbeleid ligt voor ons de nadruk op energiebesparing. Die 
besparing is door investeringen in duurzaamheid ook voor inwoners en bedrijven te realiseren. 
Daarmee kunnen inwoners bovendien geld besparen.  
 
Schagen is sinds 2010 formeel millenniumgemeente; dat zetten we voort. Zo mogelijk zet de nieuwe 
gemeente het Step2Save project voort. Bij dit project worden werkloze jongeren opgeleid en geven 
zij deur aan deur energieadviezen in de gemeente. 
 
Energiezuinig bouwen 
Wij zien er op toe dat in de nieuwbouw bewust wordt omgegaan met energiegebruik. Met 
projectontwikkelaars sluiten we convenanten over energiezuinig bouwen. Wij geven voorlichting 
over de mogelijkheden van energieneutraal of passief wonen. Ook stimuleren we woningcorporaties 
hun woningbestand bij nieuwbouw en renovatie zo te verbeteren dat er minimaal sprake is van een 
energielabel B. Dit leggen we vast in de jaarlijkse convenanten tussen woningbouwcorporaties en de 
gemeente. Hierdoor helpen gemeente en woningbouwvereniging huurders bij het verlagen van de 
energierekening en het verhogen van het wooncomfort.  
 
Wij stimuleren bewoners en bedrijven om in bestaande woningen en bedrijvenpanden 
energiebesparingsmaatregelen toe te passen en om zonnepanelen en zonnecollectoren te plaatsen.  
 
We starten een programma op waardoor op zoveel mogelijk scholen en andere openbare gebouwen 
zonnepanelen kunnen worden geplaatst. De investering wordt daarbij gedekt door het rendement 
van de zonnepanelen.  
 
Wij gaan het volgende doen: 
 Faciliteren van initiatiefnemers van grote duurzame-energieprojecten. 
 Een realistische routekaart ontwikkelen naar een energie neutrale gemeente.  
 Afvalscheiding en recycling door inwoners bevorderen.  
 Stimuleren van ‘Opplussen’4 bestaande woningen. 
 Stimuleren van papierloos vergaderen en werken binnen de gemeentelijke organisatie. 
 De Milieudienst opdracht geven om een plan op te stellen om bedrijven die zich aan de regels 

houden minder te controleren. 
 
 
 
  

                                                           
4
 Opplussen is het verbeteren van bestaande woningen zodat ouderen maar ook mensen met lichte 

functiestoornissen kunnen wonen in een toegankelijk, bruikbaar en veilig huis. 
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Gezond financieel beleid 

 
De gemeente Schagen staat de komende raadsperiode 2013-2018 voor een grote opdracht. De 
gemeentefinanciën staan als gevolg van de financiële crisis onder druk en het rijk zal minder geld 
beschikbaar stellen voor het gemeentefonds. Daarnaast worden door het rijk taken overgeheveld 
naar de gemeente waarbij tevens een bezuinigingsoperatie bewerkstelligd wordt. Voorbeelden 
hiervan zijn de Wet werken naar vermogen, de Wmo, de jeugdzorg en de AWBZ. Het is onmogelijk 
om als gemeente te voorzien in de bezuinigingen die het gevolg zijn van financiële keuzes die op 
rijksniveau worden gemaakt. 
 
Het is de komende jaren dan ook noodzakelijk bezuinigingen door te voeren en de efficiency te 
verbeteren. Wij streven er naar om deze opgave gaandeweg het proces in te vullen. Echter, wij 
spannen ons in om de zwakkeren in onze samenleving zoveel mogelijk te ontzien.  
In 2013 komt het college met voorstellen waarmee zij in samenspraak met de gemeenteraad de 
contouren zal aangeven van de financiële ontwikkeling van de gemeente voor de komende jaren.  
We willen een sluitende begroting presenteren. Dat betekent dat we alleen al als gevolg van de lager 
wordende uitkering uit het gemeentefonds en het afschaffen van het BTW-compensatiefonds 
rekening moeten houden met een aanvullende financiële taakstelling die vanaf 2013 van circa 
500.000 euro oploopt tot circa 2.500.000 euro in 2018.  
 
De coalitie realiseert zich maar al te goed dat belastinggeld wordt opgebracht door de inwoners en 
bedrijven in de gemeente. Het spreekt dan ook voor zich dat de gemeente zich inspant om zorgvuldig 
en behoedzaam met de beschikbare gelden om te gaan. We willen dat de gemeente meer inzicht 
geeft in de besteding van de belastinggelden. Dit kan als de nieuwe gemeente een digitale dienst 
inricht waarmee bewoners kunnen uitrekenen waarvoor hun betaalde belasting is gebruikt.  
 
Ontschotten en ontkokeren binnen de gemeentelijke organisatie maakt een integrale aanpak van 
problemen mogelijk op het gebied van beheer en ontwikkeling van bijv. wegen, riolering en groen. 
Maar ook op andere terreinen juichen wij een integrale benadering toe. Wij delen de aanpak die de 
gemeentelijke organisatie voorstaat en zullen dit ook in het college bevorderen.   
 
Dorpsraden en wijkpanels worden aangemoedigd om te onderzoeken of de plannen die zij 
ontwikkelen voor hun dorp of wijk kunnen worden gerealiseerd door zelfwerkzaamheid. De 
gemeente richt een klein jaarlijks uitvoeringsbudget in om deze plannen mogelijk te maken.  
 
Bij de financiering van projecten, subsidieprogramma’s of andere financiële verplichtingen 
accepteren wij geen open einde regelingen. 
 
Wij zoeken actief naar projectsubsidies bij andere overheden of fondsen. 
 
Voor de fusie ontvangt de gemeente een financiële bijdrage vanuit het rijk. Deze bijdrage is bedoeld 
om de extra kosten van het fusieproces te dekken. Hierbij valt te denken aan ICT, huisvesting en 
personeel. Wij willen niet dat de kosten van de fusie de rijksbijdrage overstijgen.  
Wij willen financieel voordeel halen uit schaalvergroting als gevolg van de fusie van de drie 
gemeenten. Waarbij door efficiencymaatregelen een zo klein mogelijk ambtelijk apparaat 
bewerkstelligd wordt. 
 
De coalitie kiest niet voor een nieuw gemeentehuis, omdat de financiële omstandigheden dat op dit 
moment niet toelaten en het Nieuwe Werken de komende jaren effect kan hebben op de 
toekomstige gewenste ruimte. Als op termijn blijkt dat nieuwbouw gegarandeerd goedkoper is, kan 
tot een heroverweging worden besloten.  
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Wij gaan het volgende doen: 
 Instandhouden van de voorzieningen voor de zwakkeren in de samenleving. 
 Faciliteren van de zelfwerkzaamheid van dorpsraden en wijkpanels bij het realiseren van plannen 

voor hun dorp of wijk. 
 Geen open eind projectfinancieringen. 
 Een zo laag mogelijke lokale belastingdruk. 
 Niet méér fusiekosten dan er aan vergoeding tegenover staat. 
 Financieel voordeel realiseren door de fusie. 
 Een zo klein mogelijk ambtelijk apparaat. 
 Garant staan voor startersleningen aan jongeren uit de gemeente.  
 


