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Aan College B&W & Gemeenteraad van de gemeente Schagen   10 December 2019 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 
 
 
 
Betreft: geloofwaardigheid & bestaansrecht OFS R&T 
 
Per post en per e-mail postbus8@schagen.nl verstuurd. 
 
Geacht college en gemeenteraadsleden, 
 
 
Zoals aangegeven in onze inspraak reactie tijdens de begrotingsvergadering van 5 november 2019 heeft 
de werkgroep en bestuur zich beraden over de ontstane situatie. Wij komen tot onderstaande punten. 
 
College richting politiek: Er ligt geen afspraak! 
Vanuit de politiek hebben wij vernomen dat het college alle partijen heeft geïnformeerd: Er ligt geen 
afspraak over budgettair neutraal! Met andere woorden de politiek en college voelden zich niet 
genoodzaakt deze afspraak publiekelijk aan de orde te stellen. Alleen de VVD heeft er een opmerking 
over geplaatst tijdens de discussie in de raadsvergadering. Er lag wel degelijk een mondelinge afspraak!  
 
Wethouder geeft geen helderheid in de discussie, tijdens de raadsvergadering omtrent de TB 
Tijdens de raadsvergadering kreeg wethouder Kruit de gelegenheid om helderheid te verschaffen in 
deze discussie. Onze oren waren gespitst. Wat schetste onze verbazing aan het einde van haar betoog, 
toen ze net wilde ingaan op de TB, was de wethouder over haar spreektijd heen en heeft de voorzitter 
haar het spreken afgekapt! Met andere woorden: Wij weten nog steeds niet wat ze wilde zeggen! Hoe 
breng je de politiek naar de burger? Met name voor de belangenbehartigers, zittend op de publieke 
tribune. 
 
College: TB wordt in 2020 niet verhoogd van € 1,30 naar € 1,50 p.p.p.n. 
Ik verwijs u naar het coalitieakkoord pagina 40, en citeer: Lokale lasten volgen jaarlijks de inflatie om 
gelijke tred te blijven houden met de loon- en prijsstijgingen om geen ad-hoc besluiten over grotere 
verhogingen te hoeven nemen. Met andere woorden: Dit argument telt totaal niet in de discussie! 
 
Gemeente wist al vanaf het begin van een hogere opbrengst! 
In onze herinnering hintte Dhr. Toine van Ierland / bureau Legitiem op zijn ervaring in andere 
soortgelijke gemeenten, en aangegeven heeft dat de oude forfaits wel erg laag waren. Wij kunnen ons 
niet voorstellen dat in de besprekingen tussen de gemeente en Legitiem dit niet aan de orde is geweest.   
 
Welke inhoudelijke argumenten heeft het college? 
In de memo van 23 oktober 2019 (19.052134) als bijlage bij het agendapunt 9 begroting 2020, Ik citeer: 
het college kijkt anders tegen de problematiek aan…. Ook hier geen enkel inhoudelijk argument! Een 
sluitende begroting was het enige argument wat telde.  
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Geloofwaardigheid & bestaansrecht OFS-sector Recreatie en Toerisme 
Terugkijkend op deze hele discussie trekken wij de conclusie, dat onze geloofwaardigheid richting de 
politiek in Schagen op het spel staat. Wij zijn van mening dat er een mondelinge afspraak ligt v.w.b. 
budgettair neutraal of uw college richting de politiek: er ligt geen afspraak.  Spreken wij hier van een 
betrouwbare overheid? 
 
Met andere woorden wij stellen ons de vertrouwensvraag. Alvorens hier een antwoord op te geven 
verzoeken wij u om een afspraak in te plannen met de beide wethouders en burgemeester en 
ondersteund door de ambtelijke afdeling met het bestuur en werkgroep van onze sector om te reageren 
op deze brief en ons aan te geven welke reële mogelijkheden er liggen aangaande dit dossier in de 
toekomst. 
 
Namens het bestuur OFS R&T en de werkgroep, 
 
 
 
Kees de Wit 
Voorzitter OFS Recreatie en Toerisme 
p/a Kanaalkade 63 
1756 AD ’T Zand 
06 53 36 07 05 
recreatie@ondernemendschagen.nl  
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