
“We werken aan een begroting die duurzaam zuiver en vooral 
inzichtelijk is. Dit leidt tot het kunnen maken van betere keuzes van-

uit het vertrouwen dat geen lasten bij volgende generaties worden 
neergelegd. Cultuur en sport verbindt mensen. Volgend jaar ronden we 

de evaluatie van het accommodatiebeleid af. Het moment bij uitstek om te 
bezien welke nieuwe takken van sport zich aandienen. Samen met de Kunst- en 

Cultuuradviesraad Schagen werken we aan een gevarieerd cultuuraanbod en het 
realiseren van kunst in de openbare ruimte waar iedereen van kan genieten.” 

Joke Kruit

 De complete begroting vindt u op www.schagen.nl/begroting2020. 

Op woensdag 16 oktober  is er een beeldvormende vergadering over 

de begroting. Tijdens deze avond geven het college en medewerkers van 

de gemeente uitleg over wat er in de begroting staat. U bent hierbij van 

harte welkom. De avond is in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Op 

dinsdag 5 november behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens de 

Begrotingsraad. Ook deze is in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. 

i

“Samen met inwoners en bedrijven 
zorgen we voor de duurzame in-
standhouding van de leefomge-
ving. Wij onderhouden, beheren 
en vervangen onze kapitaalgoe-
deren zorgvuldig en op tijd. Hierdoor 
is en blijft onze openbare ruimte generatie op 
generatie in goede staat. Regelmatig vragen 
inwoners, bedrijven en instellingen ons of zij zelf 
de kwaliteit van de openbare ruimte mogen 
verbeteren onder andere met het vernieuwen 
van het skatepark in Muggenburg. Op die 
manier leveren zij  zelf een bijdrage aan hun 
leefomgeving. Door de klimaatverandering, 
het opraken van fossiele brandstoffen en de 
toenemende schaarste van grondstoffen is de 
samenleving - en daarmee ook de gemeente -
gedwongen te zorgen voor  een duurzamere  
leefomgeving. We richten de leefomgeving 
klimaatadaptief in, zodat we de schade die 
gepaard gaan met klimaatverandering beper-
ken en de kansen die de klimaatverandering 
biedt benutten. De economie moet als een 
kringloop functioneren dat brengen wij ten 
uitvoer in de vorm van een afval- en 
recycleplan.” Hans Heddes

“Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots is ons motto. Samen maken wij 
de gemeente nog beter. Inwoners ervaren onze dienstverlening als vriendelijk, snel, 
goed en betrouwbaar. Wij zijn er voor de inwoners; samen kunnen we het beter 
dan alleen. In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid in ons land, zo ook in de gemeente 

Schagen. Verschillende vrijwilligers en organisaties zijn al druk bezig om verschil-
lende evenementen door het jaar heen te organiseren en daar mogen we trots op zijn.” 
Marjan van Kampen

“Het gaat goed met de economie, ook in Schagen is dat merkbaar. 
Bedrijven groeien, er is steeds minder ruimte voor nieuwe bedrijven. Het 
komende jaar zetten we in op de groei van bedrijventerreinen in Waar-
land en Warmenhuizen. Ook de belangrijke SeedValley en Energy&Health 

Campus worden gefaciliteerd in hun groeibehoefte. De woningmarkt is in 
crisis en ook in Schagen is dat merkbaar. Sinds 2014 zetten we in op meer woningbouw, 
inmiddels met 300 nieuwe woningen per jaar, verspreid over de gemeente. Dat zetten 
we de komende jaren door. Vanwege de stikstofproblematiek zijn een aantal projecten, 
waaronder de ontwikkeling van Petten, vertraagd. Wij zoeken binnen de wet naar 
oplossingen en bepleiten bij provincie en rijk verbeteringen voor knellende regelgeving.” 
Jelle Beemsterboer

“In 2020 gaan 
we de zorgtaken 
van de gemeente 
evalueren: Wat 

gaat goed? Wat 
kan beter? en Waar gaan we ons 
op richten? Uiteindelijk willen we 
gerichte zorg bieden aan inwon-
ers die dat écht nodig hebben. 
De uitkomst van de evaluatie ver-
talen we in een nieuw beleidsplan 
dat we voor de zomer van 2020 
presenteren. Daarnaast streven
we naar een plek, een soort huis-
kamer, in ieder dorp waar jong en 
oud een praatje kan maken of 
een vraag kan stellen. Zo’n dorps-
ontmoetingsplek staat hoog op 
onze verlanglijst.”
Sigge van der Veek

De begroting van de gemeente Schagen voor 2020
Hoeveel geld ontvangen we in 2020? En waar gaan we dit geld aan uitgeven in 2020?

Inkomsten
We ontvangen het grootste deel 

van ons geld van het Rijk. Wij mogen 
zelf bepalen waar we dat aan uitgeven. 
Daarnaast ontvangt de gemeente geld

uit belastingen en heffi ngen: 
de afvalstoffenheffi ng stijgt met € 29,- 

de ozb stijgt zoals gebruikelijk niet 
meer dan de infl atie (2,4%) en de 

rioolsteffi ng stijgt volgend jaar niet.

TOTAAL: 126,4

Overige inkomsten  7,8

Onttrekkingen 
aan reserves  

11,4

Overige 
belastingen 

7,1

Afvalstoffen -
heffi ng 

6,4

Riool-
heffi ng

4,2

Huren en 
pachten   

1,1

Inkomsten vanuit het Rijk  78

Ozb

10,4

Uitgaven
Het grootste deel 

besteden we aan het 
domein samenleving en 

gezondheid. Onze begroting 
is in 2020 en de jaren 

daarna sluitend.

TOTAAL: 126,4

Domein ruimte & economie 5,7
Algemeen  Bouwzaken, omgevingsplannen 2,6
Bedrijven kunnen groeien  Economische ontwikkeling, Ondernemersloket 0,3
Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen  Grondexploitaties 2,3
Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich 
hier welkom  Toerisme en cultuurhistorie  0,4

Domein inwoner & 

bestuur 42,2
Rente 1,7
Informatisering  4
Salarissen 29,4
Overige organisatie en bestuurskosten 7,1 

Domein leefomgeving & 

duurzaamheid 26,6
Duurzame instandhouding van 
de leefomgeving  21,3
Beheer groen, openbare verlichting, 
wegen

Verduurzaming van de 
leefomgeving  5,3
Afval, klimaat

Domein samenleving & gezondheid 51,9
Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en 
inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving  29,3
Bijstand, jeugdzorg, onderwijs

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van 
(vrijwillige) zorg, gezond leven  11,6
wmo, gezondheidszorg

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale 
en culturele leefomgeving en beleving vorm  11
zwembaden, sport, kunst en cultuur)

Alle bedragen 
× € 1.000.000


