
Onderwerpen en standpunten Raadsvergadeing 8 november (begroting)

Datum Vergadering Onderwerp Kort inhoudelijk Standpunt Fractie Oordeel Raad 1-11-22

8-nov Raad
Motie SP; busvervoer 

gemeente Schagen € 1,00  

Steun. Goed initatief om te zien 

of dit haalbaar is.
Overgenomen

8-nov Raad

Motie SP; Inkomensgrenzen 

gemeentelijke ondersteuning 

130%

De percentages waarbij een beroep gedaan kan 

worden op het Kindpakket, Meedoenbudget en 

Geluksbudget (al dan niet tijdelijk) te verhogen tot 

130% en indien juridisch mogelijk de 

vermogenstoets te laten vervallen.

Geen steun Ingetrokken

8-nov Raad

Motie SP; minimum 

percentage parkeerplaatsen op 

recreatie terreinen.

Een beleid te ontwikkelen om in Schagen tot een 

vast % betaalbare kampeerplaatsen voor tenten, 

caravans en campers te komen.
Steun Ingetrokken

8-nov Raad

MotiePvdA-CDA-SP-Wens4U-

GL-Jesslokaal; 

kostendelersnorm

Te borgen dat in de gemeentelijke organisatie 

vaker maatwerk wordt toegepast bij de 

kostendelersnorm om schrijnende situaties te 

voorkomen, en hierin speciale aandacht te hebben 

voor jongeren en ouderen; - Een pilot uit te 

werken en uit te voeren waarbij mensen met een 

bijstandsuitkering op proef mogen samenwonen 

zonder dat dit meteen gevolgen heeft voor hun 

uitkering.

Geen steun. Deze motie is ons 

inziens overbodig, daar hier reeds 

landelijke wetgevening over is. 

Bovendien loopt er al een pilot in 

enkele gemeentes. Het lijkt ons 

beter om het resultaat hiervan af 

te wachten. Voor jongeren en 

thuiswonende is ook reeds een 

landelijke regeling.

Aangenomen

8-nov Raad
Motie Wens4U; regeling 

dierenhulp minima

Het college een minimaregeling in te voeren welke 

direct tegemoet komt in de dierenartskosten 

indien er kosten hiervoor gemaakt moeten 

worden. Om hiervoor in aanmerking te komen, 

dient een inkomenscheck te worden gedaan die 

vergelijkbaar is met de toetsing van andere 

financiële ondersteuningsregelingen van de 

gemeente aan minima.

Geen steun Ingetrokken



Datum Vergadering Onderwerp Kort inhoudelijk Standpunt Fractie Oordeel Raad 1-11-22

8-nov Raad
Motie SeniorenPartij; 

Respijtzorg

Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, 

waaronder respijtzorg, in overleg met betrokken 

partijen te blijven door ontwikkelen, waardoor 

respijtzorg op maat voor meer mantelzorgers 

toegankelijk wordt; • De voorlichting aan 

mantelzorgers goed op orde te hebben en te 

intensiveren, zodat deze tijdig hulp kunnen zoeken, 

ondanks een eventueel gevoel van tekortkoming 

en te evalueren of ook bij gebleken noodzaak 

respijtzorg op tijd beschikbaar kan zijn; • Samen 

met mantelzorgers en het Mantelzorgcentrum te 

onderzoeken (ook in relatie tot andere steden) of 

het aanbod logeer- en respijtzorg voldoende 

aansluit bij de vraag en de diversiteit van mensen 

die mantelzorg ontvangen. En daarvoor zo nodig 

voor het einde van 2022 met verbetervoorstellen 

naar de raad te komen; • De toekenning niet 

langer te laten duren tot maximaal één tot twee 

weken na ontvangst van het verzoek; • Het tarief 

aan te passen naar een reële bijdrage in overleg te 

bepalen met het Mantelzorgcentrum;

Geen steun Ingetrokken

8-nov Raad
Motie Groen Links; 

openbaarvervoer lobby

Om met de NS in gesprek te gaan om te pleiten 

voor herinvoering van de extra spitstreinen. En 

hierbij onze buurgemeenten te betrekken en steun 

te zoeken van de provincie.

Steun

Het kan nooit kwaad om 

te blijven lobbyen bij 

ondermeer de NS



Datum Vergadering Onderwerp Kort inhoudelijk Standpunt Fractie Oordeel Raad 1-11-22

8-nov Raad
Motie GroenLinks; energie-

armoede verenigingen

In de begroting op te nemen dat de gemeente ook 

(sport)verenigingen en culturele instellingen helpt 

die door energiearmoede in de problemen komen.  

(Kosten en daarmee dekking is lastig in te schatten. 

Verzoek aan het college is om na een

inventarisatie en gesprekken met 

sport)verenigingen en culturele instellingen, met 

een voorstel te

komen hoe de gemeente kan ondersteunen zodat 

(sport)verenigingen en culturele instellingen niet

door energiearmoede genoodzaakt zijn te stoppen 

of failliet gaan.)

Geen steun Ingetrokken

8-nov Raad

Amendement Groen Links; 

stimuleren biologische 

landbouw

besluit: 1. In het boekwerk van de begroting 2023 

bij paragraaf 4.6 Groen en biodiversiteit bij ‘wat 

willen wij daarvoor doen’ de zin ‘We stimuleren 

biologische landbouw en bloemrijke akkerranden.’                                        

te wijzigen in: ‘We stimuleren biologische 

landbouw en bloemrijke akkerranden. Dit doen we 

niet alleen door het ondersteunen van bedrijven 

die willen omschakelen naar biologische landbouw 

maar ook door de al bestaande biologische 

landbouw te blijven stimuleren om biologisch te 

kunnen blijven.’ 2. Onderdeel 1 van het 

voorliggende voorstel te wijzigen in: De gewijzigde 

programmabegroting 2023 vast te stellen en 

kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-

2026.

Steun Dit onderschrijft D66



Datum Vergadering Onderwerp Kort inhoudelijk Standpunt Fractie Oordeel Raad 1-11-22

8-nov Raad
Amendement Groen Links; 

woningbouw

Er meer behoefte is aan goedkopere 

huur/starterswoningen/goedkope koop dan aan 

dure woningen;                                                   Een 

aandeel van 40% geen groter aandeel betekent in 

de totale woningbouwvoorraad.                    besluit: 

1. In het boekwerk van begroting bij paragraaf 2.1 

‘wat willen we doen’ de zin: We zetten in op een 

groei van het aandeel betaalbare huur- en 

koopwoningen in de totale woningvoorraad. Bij 

grotere projecten, zoals in de omgevingsvisie 

gedefinieerd, bouwen we minimaal 40% goedkope 

koop en/of sociale huur.                                                     

Te wijzigen in: We zetten in op een groei van het 

aandeel betaalbare huur- en koopwoningen in de 

totale woningvoorraad. Bij grotere projecten, zoals 

in de omgevingsvisie gedefinieerd, bouwen we 

minimaal 40% sociale huurwoningen en 20% 

betaalbare koopwoningen. 2. Onderdeel 1 van het 

voorliggende voorstel te wijzigen in: 1. De 

gewijzigde programmabegroting 2023 vast te 

stellen en kennis te nemen van de 

meerjarenbegroting 2024-2026

Steun Ingetrokken

8-nov Raad

Amendement Wens4U; 

toevoegen tekst in begroting: 

doelstelling en resultaten 

evenementen

Steun Overgenomen



Datum Vergadering Onderwerp Kort inhoudelijk Standpunt Fractie Oordeel Raad 1-11-22

8-nov Raad
Amendement Groen Links; 

moreel appel

De richtinggevende uitspraak van de 

oordeelsvormende vergadering over het ‘moreel 

appel’ nog niet door het college is uitgewerkt in 

een voorstel.                                  Een voorstel 

hierover eind november in de oordeelsvormende 

vergadering wordt verwacht.                                                                    

Onderdeel 1 van het voorgestelde besluit te 

wijzigen in:

1. De programmabegroting 2023, met uitzondering 

van het moreel appel en de verwijzingen

naar het moreel appel, vast te stellen en kennis te 

nemen van de meerjarenraming 2024-2026;

Steun

D66 blijft tegen de 

gemeentelijke initiatieven, 

welke in strijd zijn met de 

wet. Het kabinet heeft 

hier voor 2025 al in 

voorzien.

8-nov Raad De begroting 

6-okt

Regionale 

Raadscommissi

e

Jeugdzorg

Het onderbrengen crisisdienst Jeugdzorg bij de 

GG@D Hollans Noorden. Overhevelen van budget 

gemeente naar GG&D.

Is er sprake van betere zorg voor 

dezelfde kosten. Betere kwaliteit 

is een vereiste. 

Deze vergadering moet 

nog plaatsvinden

D66 kan niet akkoord gaan met een niet sluitende begroting. De begroting is wederom middels de reserve 

sluitend gemaakt. Ook is geen of in onvoldoende mate rekening gehouden met de stijgende kosten, waardoor 

veel geplande zaken te laag in de begroting staan. De o zo noodzakelijke opbouw van de algemene reserve komt 

hierdoor in gevaar. Dit zijn risico's waar D66 geen verantwoording voor wenst te nemen. Verder is een 

inkomensafhankelijke bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de WMO letterlijk in de begroting opgenomen, 

terwijl de discussie hierover nog gevoerd moet worden in november. Via begrotingswijzigingen kunnen zaken dan 

bijgesteld worden, maar de wethouder weigert genoemde zinsnede uit de begroting te schrappen. Hiermee 

worden onbesliste zaken als een feit in de begroting vermeld.


