
 

 

1 

 

 

 
Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
 
Uitgenodigd 

 
11 februari 2020 
19.30 uur 
Raadzaal gemeente Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
de heer G.E.P. Meijer 
Aanwezig 27 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), P. 
de Nijs-Visser (CDA), P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA), J. Wiskerke (CDA), G.J. 
Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), M.C.M. Mulder-Keij 
(Seniorenpartij), C.C. Wang (Seniorenpartij), A.S. Groot (Seniorenpartij) t/m agendapunt 
17, I.L. Kroon (VVD), A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), J. van de Beek (VVD), W.J. Stam 
(VVD), J.Th. Kröger (JESS), L. Dignum (JESS), S.C. Kruijer (JESS), H.C.P.M. Piket (PvdA), , 
J.C. Schrijver (PvdA),  F. Teerink (Duurzaam Schagen), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders 
(SP), L.A.J. Riteco (GroenLinks), H.P. Bredewold (Wens4U). 
 
M.A. Leijen (PvdA), M.A.J. Sanders (CDA) 
 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer, S.J.A. van der Veek, J.M. Kruit, J.J. Heddes  

 

 
Agenda 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen 

Beëdiging medewerker griffie mevrouw M. de Vries-Adriaanse. 

 

3. Bepaling stemvolgorde 

Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
mevrouw van Wijk-Ligthart als eerste haar stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

De heer Voorhaar spreekt in over de Thorbeckestraat/Oosterstraat. 

Zie inhoud tekst inspraak in de bijlage van deze besluitenlijst. 

 

De voorzitter zegt toe dat de mails via de griffie naar de raadsleden en wethouders 

worden verzonden. De heer Voorhaar krijgt schriftelijk een reactie over het vervolg.  

 

De heer C. de graaf spreekt in voor agendapunt 21 “zienswijzen op ontwerpverklaring 

van geen bedenkingen en ontwerp vergunning Zonnepark Belkmerweg 67”. 

 

5. Vragenuur raadsleden 
Er zijn geen vragen ingediend. 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen 
Amendementen: 
-Rekenkameronderzoek over de verkoop van tafelzilver van D66, VVD, Seniorenpartij   

 en Duurzaam Schagen; 
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-Verordening blijverslening Schagen/subsidieplafond starters en duurzaamheidslening  

 van D66; 

-Rekenkameronderzoek naar Toezicht en handhaving van JESS en de Seniorenpartij; 

-Aanscherping beleid zonneparken van D66; 

-Aanscherping beleid zonneparken van VVD en Seniorenpartij; 

-Aanscherping beleid zonneparken van CDA, Duurzaam Schagen en PvdA. 

 

Moties: 

 -Subsidieplafond starters- en duurzaamheidslening van Wens4U; 

 -Aanscherping beleid zonneparken van Seniorenpartij; 

 -Motie vreemd aan de orde van de dag over vuurwerk van GroenLinks en Duurzaam    

 Schagen; 

 -Motie vreemd aan de orde van de dag over minimale afstand windturbines tot   

 woningen van VVD. 

 
7. Vaststellen agenda.  

Sprekers: Reinders, Wang, Lensink, Vriend, Bredewold. 
 
De heer Reinders verzoekt om agendapunt 20 te laten vervallen. 
 
De heer Lensink: 
Het CDA zal een stemverklaring afgeven bij agendapunt 13 en 15. 
 
De heer Vriend: 
De Seniorenpartij zal een stemverklaring afgeven bij agendapunt 12 en 16. 
 
Mevrouw Bredewold: 
Wens4U zal een stemverklaring afgeven bij agendapunt 12, 13, 15 en 16.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

8a. Besluitenlijst d.d. 17 december 2019 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
8b. Toezeggingenlijst raad Schagen 

De heer Jansen brengt de toezegging van wethouder Kruit over inzage van het 
accommodatiefonds ter sprake. Er is nog geen reactie gekomen op de toezegging.  
De voorzitter geeft aan dat de reactie schriftelijk wordt toegestuurd. 

 
9a. Ingekomen post en vragen   

De heer Van de Beek verzoekt om de brief inzake OFS (200201) te behandelen in de 
komende oordeelsvormende vergadering. 
De heer Piket verzoekt om de brief inzake Houtrook (200216) te behandelen in de 
komende oordeelsvormende vergadering. 
De heer Vriend verzoekt om de brief inzet brandweer (200212) te behandelen in de 
komende oordeelsvormende vergadering.  
 
De voorzitter geeft aan de verzoeken mee te nemen naar de agendacommissie.  
 

9b. Artikel 43 vragen 

Sprekers: Bredewold, Kruit.   
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10. Benoeming Steunfractielid JESS 

De heer Piket deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de 

heren Wang en Piket, mee dat de geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde zijn 

bevonden. 

 

 De heer Don legt de belofte af en wordt benoemd tot Steunfractielid van JESS. 

 

11. Benoeming lid rekenkamercommissie 

 Het besluit wordt unaniem aangenomen.  

 Mevrouw Domburg legt de belofte af. 

 

Hamerstukken 

 

12. Wmo-verordening 2020 

 Mevrouw Mulder legt namens de Seniorenpartij een stemverklaring af. Zij geeft aan 

dat haar fractie het niet eens is met een eigen bijdrage voor de dagbesteding. 

 

13. Vaststelling bestemmingsplan Delftweg 20 Tuitjenhorn 

De heer Lensink geeft aan dat zijn fractie instemt met het voorstel, maar van mening is 

dat de gemeente niet verantwoordelijk gesteld kan worden door toekomstige 

eigenaren en het dierenpark, voor het besluit wat nu genomen wordt.  

 

14. Vaststelling bestemmingsplan Waarlandsweg 3a Waarland 

 

15. Decentralisatie-uitkering Klimaatakkoord 

 De heer Lensink geeft aan dat zijn fractie tegen het voorstel is. 

 

16. Plaatsen kunst op rotondes en overzicht kunst openbare ruimte 

De heer Vriend geeft aan dat zijn fractie is het niet eens met de hoogte van het bedrag. 

 De VVD wordt geacht te hebben tegen gestemd.  

 

17. Aanpassing Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016 (APV) 

 De punten 12 t/m 17 worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  

 

Ter bespreking 

 

18.  Rekenkameronderzoek over de verkoop van Tafelzilver van gemeente Schagen 

De heer Jansen geeft een toelichting namens de indieners op het ingediende 

amendement. 

  

 Sprekers: Jansen, Glashouwer.  

 

 De voorzitter brengt het amendement in stemming. 

Het amendement wordt met 19 stemmen tegen en 11 stemmen voor (GroenLinks, 

D66, VVD, Seniorenpartij, Duurzaam Schagen) verworpen. 

 

Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 
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19. Rekenkameronderzoek naar Toezicht en Handhaving 

 De heer Kröger geeft een toelichting op het ingediende amendement. 

  

 Sprekers: ph Van der Veek, Dignum, Glashouwer, Riteco, Piket, Groot, Rijnders, 

Bredewold, Van de Beek. 

 

 De voorzitter brengt het amendement in stemming. 

Het amendement wordt met 1 stem tegen (Wens4u) en 26 stemmen voor 

aangenomen. 

 

Het geamendeerde raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

 

20. Subsidieplafond starters- en duurzaamheidslening 

  De heer Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement. 

 Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de ingediende motie. 

  

Sprekers: Jansen, Bredewold, ph Beemsterboer, Groot, Broersen, Kroon, Kröger, 

Schrijver, Rijnders, Teerink. 

 

Het amendement wordt met 10 stemmen voor (SP, VVD, D66 Seniorenpartij) en 17 

stemmen tegen verworpen. 

 

 De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 

Het besluit wordt met 5 stemmen tegen (D66, Seniorenpartij) en 22 stemmen voor 

aangenomen. 

 

 De motie van Wens4U wordt met 6 stemmen voor (Wens4u, Seniorenpartij en D66) en 

21 stemmen tegen verworpen. 

 

21. Zienswijzen op ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp vergunning 

zonnepark Belkmerweg 76 

  Sprekers: Schrijver, Boon, Jansen, Wang, Kröger, Reinders, Bredewold. 

 

De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 
 

 Het raadsbesluit wordt met 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen (D66, 

Seniorenpartij, SP) aangenomen.  

 

22. Aanscherping beleid zonneparken 
Alle indieners van een amendement geven een toelichting op hun ingediende 
amendement.  
De heer Wang geeft een toelichting op zijn ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Lensink, Riteco, Kroon, Jansen, Schrijver, Kruijer, Riteco, 
Bredewold, Teerink. 

 
Sprekers 2e termijn: Lensink, Kruijer, Kroon, Riteco. 

 



 

 

5 

 

 De voorzitter brengt de voorliggende amendementen, raadsbesluit en motie in 

stemming. 

 Het amendement aanscherping beleid zonneparken van D66 wordt met 1 stem voor 

(D66) en 26 stemmen tegen verworpen. 

 Het amendement aanscherping beleid zonneparken van de VVD en Seniorenpartij 

wordt met 9 stemmen voor (VVD, D66 en Seniorenpartij) en 18 stemmen tegen 

verworpen. 

 Het amendement aanscherping beleid zonneparken van het CDA, Duurzaam Schagen 

en PvdA wordt unaniem aangenomen. 

  

  Het geamendeerde raadsbesluit wordt met 5 stemmen tegen (VVD en SP) en 22 

stemmen voor aangenomen.  

 

 De motie aanscherping beleid zonneparken van de Seniorenpartij wordt ingetrokken. 

  

23. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 Motie vuurwerk van GroenLinks en Duurzaam Schagen:  

 Dhr. Riteco geeft namens de indieners een toelichting op de motie. 

 

 Sprekers: Dignum, Van de Beek, Schrijver, Groot, Bredewold, Reinders, Lensink, 

Teerink. 

 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 

 De motie wordt met 5 stemmen voor (D66, GroenLinks, 2 PvdA) en 22 stemmen tegen 

verworpen. 

   

 Motie van de VVD minimale afstand windturbines tot woningen: 

 Dhr. Kroon geeft een toelichting op de motie. 

 

  Sprekers: ph Heddes, Kruijer, Lensink, Schrijver, Kroon. 

 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 

 De motie wordt met 5 stemmen voor (D66, VVD) en 22 stemmen tegen verworpen. 

     

24. Sluiting 

 Vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2020. 

 
 

De raadsgriffier,                                       De voorzitter, 
 
 
De heer G.E.P. Meijer                 Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 
 

Het integrale audioverslag is te raadplegen via deze link. 
 

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/664507/Gemeenteraad%2011-02-2020

