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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
9 februari 2021 
19.30 uur 
Via teams 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
De heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries-Adriaanse (griffiemedewerker) 
Aanwezig 29 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), P. 
de Nijs-Visser (CDA), M.A.J. Sanders (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 Schagen), C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), A.S. 
Groot (Seniorenpartij Schagen), I.L. Kroon (VVD), A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), J. van de 
Beek (VVD), W.J. Stam (VVD), J. Th. Kröger (JESSlokaal), L. Dignum (JESSlokaal), S.C. 
Kruijer (JESSlokaal), H.C.P.M. Piket (PvdA), M.A. Leijen, 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). 
 
 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit 
(JESSlokaal), J.J. Heddes (PvdA)  
 

 
Agenda 

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

2. Bepaling stemvolgorde 
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
dhr. Lensink als eerste zijn stem uit. 

 
3. Inspreekrecht inwoners 

Mevr. Bode en Mevr. Van Zweeden hebben een inspreektekst aangeleverd en een 
korte vlog inzake fietspad St. Maartensbrug. De korte vlog wordt getoond in de 
vergadering. 
 

T Wethouder Heddes zegt toe dat hij deze week contact opneemt met mevr. Van 
Zweeden en zal de bevindingen van het gesprek naar de raad toesturen. 
 
Mevr. Goldbach spreekt in over agendapunt 10 m.b.t. de zienswijze ingestuurd door de 
aanwonenden van de Koorndijk in Tuitjenhorn, onderwerp 21.02.08 kenmerk 
20.965082. 
 
Dhr. S. Kruijer (voorzitter dorpsraad Tuitjenhorn) spreekt in over agendapunt 10 m.b.t. 

de zienswijze ingestuurd door de aanwonenden van de Koorndijk in Tuitjenhorn, 

onderwerp 21.02.04 kenmerk 20.964399.  

 

T De voorzitter zegt toe dat de ingekomen stukken (21.02.04 &21.02.08 ingediende 

zienswijze dorpsraad en aanwonenden Koorndijk inzake Koorndijk in Tuitjenhorn) en 

de opmerkingen van mevr. Goldbach en dhr. Kruijer worden geagendeerd voor de 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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komende ov-vergadering. Mevrouw Goldbach en dhr. Kruijer worden voor deze 

bijeenkomsten uitgenodigd. 

 

Dhr. T. Groot (Voorzitter dorpsraad Schagerbrug) spreekt in over agendapunt 20 m.b.t. 

Bp Buitenvaert.   

 

Mevr. E. van de Giesen spreekt in over agendapunt 22 m.b.t. begraafplaatsen. 

 

Mevr. Schoen spreekt in over agendapunt 22 m.b.t. begraafplaatsen. 

 

Mevr. E. Jong uit Burgerbrug spreekt in over de verkoop van de OldSkoel 

 

T Wethouder Kruit neemt volgende week contact op met mevrouw Jong en zal de 

bevindingen van het gesprek naar de raad toesturen. 

 

 
4. Vragenuur raadsleden 

 Dhr. Groot heeft nog vragen op de aanvullende vouchers i.h.k.v. duurzaamheid 
(subsidie krijgen voor aanpassingen in de woning) die verstrekt zijn. Hij wil graag weten 
of het geld wat overblijft, teruggegeven moet worden, of dat dit besteed kan worden 
aan bijv. de armlastigen in de gemeente. En daarnaast de vraag wat het plan van 
aanpak is om op korte termijn te realiseren om dit geld te benutten. 

 
T Wethouder Heddes geeft een reactie op de vraag. Hij heeft vandaag bericht gehad 

vanuit Den Haag dat de actie verlengd wordt tot 31/12/21, aangezien er landelijk 
weinig gebruik van gemaakt is. De planning is dat de voucher op verschillende 
manieren gedeeld gaan worden, zoals ook genoemd in het antwoord naar de 
seniorenpartij. Inwoners zullen zo mogelijk een brief op naam ontvangen. De 
wethouder komt hier later nog op terug, als er meer bekend is.  

 
 

5. Mededelingen  
 
6. Aangekondigde moties en amendementen 

Amendementen: 
- Amendement toekomst begraafplaatsen Schagen D66, CDA, JESSlokaal  Duurzaam 
Schagen, GroenLinks, Wens4U, VVD en Seniorenpartij 
- Amendement reconstructie Zuiderweg CDA 
- Amendement toekomst begraafplaatsen Schagen Wens4U en Seniorenpartij 
- Amendement Buitenvaert D66 
-Amendement Buitenvaert JESSlokaal en SP 
 

 
Moties: 
-Motie vreemd aan orde van de dag inzake Muggenburg-Zuid-ontsluiting D66, 

Wens4U, Seniorenpartij, SP en CDA 

-Motie inzake Rekenkamerrapport Woningbouw Schagen SP 

-Motie Bestemmingsplan Buitenvaert natuurcompensatie PvdA en SP 

 
 
 



 

 

3 

 

 
7. Vaststellen agenda.  

Dhr. Stam stelt voor om agendapunt 21 “reconstructie Zuiderweg” van de agenda te 

halen. De VVD wil eerst het gesprek met de provincie over de aftakking en de 

beeldvormende vergadering afwachten. 

Hij vraagt de voorzitter en de raad om hiermee akkoord te gaan. 

 

Dhr. Teerink heeft 2 weken geleden vragen gesteld over stikstof. Indien antwoord 

aanleiding geeft, aanvullende vragen stellen in deze vergadering. Gezien de lange 

vergadering wil hij dit voor de komende OV aan de orde stellen. En hoopt dat het 

verslag van 5/2 (gesprek met de provincie) aanwezig is.  Mevr. Van Kampen geeft aan 

dat het wordt geagendeerd bij de volgende vergadering, als de raad dat wenst. 

 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Besluitenlijsten raadsvergadering 15 december 2020 en 17 december 2020 

Beide besluitenlijsten zijn vastgesteld. 
 

9. Ingekomen post en vragen 
Lijst ingekomen stukken 
Mevr. Leijen wil graag brief 21.02.08 (Zienswijze reconstructie Koorndijk fase 1) en 
21.02.04 (Zienswijze dorpsraad en KBG Koorndijk) in een OV bespreken. 
 
Dhr. Riteco sluit zich aan bij mevr. Leijen, maar wil dan ook de participatie bespreken. 
 
Dhr. Kröger sluit zich ook aan bij mevr. Leijen en dhr. Riteco.  
 
Mevr. Mulder zou graag brief 21.02.22 (verzoek mevr. T. Beemsterboer inzake 
aanwijzen begraafplek op eigen terrein) behandeld zien bij agendapunt 22.  

T Mevr. Van Kampen geeft aan dat dit niet mogelijk is en zegt toe dat de raad een 
afschrift van de brief aan mevr. Beemsterboer zal ontvangen. 
 
Dhr. Jansen wil graag de brieven 21.02.28 (brief mevr. Paauw-Bremer inzake zienswijze 
op ontwerp Bp Nes 32 te Schagen), 21.02.23 (Brief dhr. Van Excel inzake bezwaar 
ontwerpplan ruimte voor ruimte Nes 32) en 21.02.18 (zienswijze bewoners de Jong en 
Soen inzake Bp Nes 22 Schagen) in een OV bespreken. 
 

Artikel 43 vragen 
Vragen en antwoord Seniorenpartij n.a.v. antwoorden verkeersbesluiten  

 

Dhr. Wang bedankt de wethouder voor de antwoorden op de gestelde vragen en het 
gevoerde gesprek met wethouder en ambtenaren inzake de verkeersbesluiten. De 
Seniorenpartij heeft nog een vraag over de mandaatregeling. De nemer van het besluit 
kan niet het bezwaarschift behandelen. Dit zou de wethouder bespreken in het 
college, maar is niet terug te lezen in een collegeverslag. Is de wethouder het vergeten 
te bespreken? 
 

T Wethouder Heddes geeft een reactie op de gestelde vragen. De wethouder zegt toe 
dit aanstaande dinsdag expliciet te maken, zodat het terug te lezen valt in het verslag 
van de secretaris. Dit punt is al eerder besproken in de staf, maar staat genoteerd in 
een ander verslag. 
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Vragen en antwoord Seniorenpartij & PvdA n.a.v. Oldskoel 

 
Mevr. Leijen geeft aan dat de verkoop van Oldskoel een collegebevoegdheid is. Er zijn 
vragen gesteld door de PvdA, welke niet naar tevredenheid zijn beantwoord. Mevr. 
Leijen stelt voor om de verkoop van Oldskoel te bekijken in het licht van de uitkomsten 
RKC-rapport over verkoop van tafelzilver in 2019. Volg de verkoopprocedure van 
vastgoed, om een zorgvuldige afweging te kunnen maken. Ze vraagt de raad op de 
hoogte te brengen via een memo. 
 
Mevr. Mulder sluit zich aan bij mevr. Leijen en is blij dat er een gesprek gepland gaat 
worden met Mevr. De Jong. 
 

10. Hamerstukken  
 

11. Bestemmingsplan Harmenkaag 10 Schagen 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

12. Vaststellen Bp Groenedijk naast 1, Sint Maarten 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

13. Kadernota begroting 2022 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 
14. Kadernota begroting 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

15. Kadernota begroting 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

16. Kadernota begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 
17. Kadernota begroting 2022 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands 

Noorden 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

18. Begrotingswijziging Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden 2021 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 
Ter bespreking 

19. Rekenkameronderzoek naar de woningbouw in Schagen 
Motie inzake Rekenkamerrapport Woningbouw Schagen SP 

 
Dhr. Rijnders geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
 Sprekers 1e termijn: Dhr. Rijnders, dhr. Van de Beek, dhr. Broersen, dhr. Groot, mevr. 

Leijen, dhr. Riteco, dhr. Kruijer, mevr. Bredewold, ph Wethouder. 

 
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen en de ingediende 
motie. 
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Door stroomstoring bij Dhr. Beemsterboer, Dhr Broersen en mevr. Leijen zijn er 
problemen met inloggen in Teams. De vergadering wordt om 21.00 uur geschorst voor 
20 minuten. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Teerink, dhr. Rijnders, dhr. Lensink, dhr. Jansen, dhr. Groot, 
dhr. Kruijer.  
 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.  
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 29 leden voor hebben gestemd. 
 
De voorzitter brengt de motie van de SP “Rekenkamerrapport woningbouw Schagen” 
in stemming. 
 De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht dat 14 
leden tegen (CDA, VVD) en 15 leden voor hebben gestemd.  
 
 

20. Vaststellen Bp Buitenvaert 
Amendement Buitenvaert D66 
Amendement Buitenvaert JESSlokaal en SP 
Motie Bestemmingsplan Buitenvaert natuurcompensatie PvdA en SP 

 

Sprekers 1e termijn: Mevr. Van Wijk, dhr. Vonk, dhr. Jansen, dhr. Kruijer, dhr. Schrijver, 

dhr. Rijnders, dhr. Riteco, mevr. Bredewold, dhr. Groot, ph Beemsterboer. 

 
Dhr. Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en de ingediende 
motie en amendementen. 

  
 Sprekers 2e termijn: Mevr. Van Wijk, dhr. Jansen, dhr. Kruijer, dhr. Teerink, dhr. Riteco, 
mevr. Bredewold, dhr. Schrijver, dhr. Groot, dhr. Vonk, ph Beemsterboer. 
 
Dhr. Beemsterboer geeft nog een aanvullende reactie op gestelde vragen. 
 
JESSlokaal vraagt een schorsing aan van 10 minuten. 

  
 Sprekers 3e termijn: Dhr. Kröger 
 
Dhr. Kröger geeft aan dat het amendement aangepast wordt op punt 2: aanpassen 
naar €210.000,- en bij de overwegingen komt de laatste bullit vervallen. 
 
De voorzitter brengt het amendement van D66 “Buitenvaert” in stemming. 
 Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht 
dat 21 leden tegen en 8 leden voor (Seniorenpartij, GL, D66, SP) hebben gestemd.  
 
Dhr. Lensink legt een stemverklaring af op het amendement van JESSlokaal en SP.  Het 
effect van deze ingreep op de onderhandelen is niet bekend. Risico dat belastinggeld 
van ozb van 45.000 Schagenezen naar een aantal kopers van Schagerbrug gaat.  
 
De voorzitter brengt het amendement van JESSlokaal en SP “Buitenvaert” in stemming. 
 Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht 
dat 17 leden tegen (CDA, VVD, PvdA) en 12 leden voor hebben gestemd.  
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 Dhr Jansen legt een stemverklaring af.  D66 zal tegen het raadsvoorstel stemmen. Hij is 
niet tegen woningbouw, maar dit is een uitgelezen kans om meer woningen neer te 
zetten in Schagerbrug, waar zoveel behoefte aan is. 
 
Dhr. Kröger legt een stemverklaring af. JESSlokaal zal voor het raadsvoorstel stemmen, 
aangezien woningbouw erg belangrijk is. JESSlokaal zal dit onderwerp kritisch in de 
gaten houden en komen terug op die 200.000 euro vanuit het amendement. 
 
Dhr. Groot legt een stemverklaring af. De Seniorenpartij is voor het raadsvoorstel, 
maar i.h.k.v. de gemiste kansen zal de Seniorenpartij toch tegen stemmen. 
 
Dhr. Riteco legt een stemverklaring af. GroenLinks heeft voor de amendementen 
gestemd, maar die hebben het helaas niet gehaald. Hij zal voor het raadsvoorstel 
stemmen omdat het belang van woningbouw hoog is. 
 
Mevr. Bredewold legt een stemverklaring af. Wens4U zal voor het raadsvoorstel 
stemmen. Ze vindt het jammer dat de amendementen het niet gehaald hebben. 

  
 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.  

 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 7 leden tegen (Seniorenpartij, Duurzaam Schagen, D66 en SP) en 22 leden voor 
hebben gestemd. 
 
Mevr. Van Wijk legt t.a.v. de motie een stemverklaring af. Zij is van mening dat de 
provincie hierover gaat en niet de raad. De bomen zijn inmiddels al geregeld. Zij zal 
zich onthouden van stemming. 
 
De voorzitter brengt de motie van de PvdA en SP “Buitenvaert Natuurcompensatie” in 
stemming. 
 De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht dat 6 
leden tegen (VVD 3x, JESSlokaal), 22 leden voor en 1 onthouding (VVD) hebben 
gestemd.  
 

21. Voorbereidingskrediet reconstructie Zuiderweg e.o. 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar raad 11 februari 2021. 
  

22. Begraaftarieven en toekomst gemeentelijke begraafplaatsen  
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar raad 11 februari 2021. 
 

23. Moties vreemd aan de orde van de dag  
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar raad 11 februari 2021. 
 

24. Sluiting 
Vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2021. 
 
 
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/787184/Gemeenteraad%2009-02-2021

