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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
11 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 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Mevr. Bredewold verzoekt of de motie vreemd aan orde van de dag inzake 
Muggenburg-Zuid ontsluiting D66, Wens4U, Seniorenpartij, SP en CDA behandeld kan 
worden bij agendapunt 21 reconstructie Zuiderweg.  
Dit wordt akkoord bevonden door de raad. 
 
 

21. Voorbereidingskrediet reconstructie Zuiderweg e.o 

Amendement reconstructie Zuiderweg CDA 
Motie vreemd aan orde van de dag inzake Muggenburg-Zuid-ontsluiting D66, Wens4U, 
Seniorenpartij, SP en CDA 

 
Dhr. Wiskerke en dhr. Jansen geven een toelichting op het ingediende amendement en 
motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Wiskerke, dhr. Jansen, dhr. Stam, dhr. Groot, mevr. Leijen, 

dhr. Rijnders, dhr. Riteco, dhr. Kruijer, mevr. Bredewold, dhr. Teerink, ph Heddes, ph 

Beemsterboer. 

 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de vragen en opmerkingen. 
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Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen en opmerkingen. 

Dhr. Van de Beek vraagt om een schorsing van 5 minuten. 

Sprekers 2e termijn: Dhr. Stam, dhr. Wiskerke, dhr. Jansen, dhr. Groot, dhr. Riteco, dhr. 
Lensink, dhr. Kröger, dhr. Schrijver, dhr. Kruijer, mevr. Bredewold, dhr. Teerink  

Dhr. Stam geeft aan dat de VVD staande de vergadering een motie van treurnis wil 
indienen voor wethouder Heddes. Gezien de handelswijze van Wethouder Heddes 
dienen wij staande de vergadering deze motie in. Het niet eerst houden van een 
beeldvormende vergadering en de ongerustheid die ontstaan is in de wijk Muggenburg 
is voor de VVD aanleiding deze in te dienen. 
 

Wethouder Heddes geeft een reactie op de vragen en de mondeling ingediende motie 
van treurnis.  

 Dhr. Jansen legt een stemverklaring af op het amendement. D66 zal voor het 
amendement stemmen, maar wil niet dat het ten laste gaat van reserve. D66 zal ook 
tegen het raadsvoorstel stemmen. 
 
Dhr. Groot legt stemverklaring af op het amendement. De Seniorenpartij sluit zich aan 
bij de woorden van dhr. Jansen van D66. 
 
Dhr. Riteco legt een stemverklaring af op het amendement. Ook GroenLinks sluit zich 
aan bij de woorden van dhr. Jansen van D66. 
 
De voorzitter brengt het amendement van CDA “reconstructie Zuiderweg” in 
stemming. 
 Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 12 leden tegen en 17 leden voor (CDA, Seniorenpartij, GL, D66 en SP) hebben 
gestemd.  
 
 De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  

 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 13 leden tegen en 16 leden voor (CDA, JESSlokaal en PvdA) hebben gestemd. 

 
 De voorzitter brengt de motie van D66, Wens4U, Seniorenpartij, SP en CDA 
“Muggenburg-Zuid-ontsluiting” in stemming. 
 De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht dat 4 
leden tegen (VVD) en 25 leden voor hebben gestemd.  
 
 De voorzitter brengt de motie van treurnis van de VVD voor wethouder Heddes in 
stemming.  
 De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 18 
leden tegen (CDA, Duurzaam Schagen, PvdA, JESSlokaal en SP) en 11 leden voor 
hebben gestemd. 
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22. Begraaftarieven en toekomst gemeentelijke begraafplaatsen  
Amendement toekomst begraafplaatsen Schagen D66, CDA, JESSlokaal, Duurzaam 
Schagen, GroenLinks, Wens4U en Seniorenpartij 
Amendement toekomst begraafplaatsen Schagen Wens4U en Seniorenpartij 
 
Voorzitter Mevr. Van Kampen wordt vervangen door vice voorzitter dhr. Kröger, 
aangezien mevr. Van Kampen portefeuillehouder is van dit agendapunt. 
 
Mevrouw Glashouwer en mevrouw Bredewold geven een toelichting op de ingediende 
amendementen. 
 
Sprekers 1e termijn: mevr. Glashouwer, mevr. Bredewold, dhr. Rijnders, dhr. Schrijver, 

mevr. Van Wijk, mevr. Mulder, dhr. Jansen, dhr. Riteco, dhr. Dignum, ph Van Kampen. 

 

Mevrouw Van Kampen geeft een reactie op de vragen en ingediende amendementen. 

 
Sprekers 2e termijn: mevr. Glashouwer, mevr. Jansen, mevr. Bredewold, dhr. Schrijver, 
mevr. Van Wijk, mevr. Glashouwer, ph Van Kampen. 
 
Mevr. Van Kampen geeft een reactie op de aanvullende vragen.  
 
Mevr. Bredewold is tevreden met het antwoord van de portefeuillehouder. Er moeten 
kaders zijn, deze zijn al aanwezig in de huidige stukken. Met goedkeuring van de 
Seniorenpartij wordt het ingediende amendement ingetrokken.  
 
 De voorzitter brengt het amendement van D66, CDA, JESSlokaal, Duurzaam Schagen, 

GroenLinks, Wens4U en Seniorenpartij “toekomst begraafplaatsen Schagen” in 
stemming. 
 Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 3 leden tegen (PvdA) en 26 leden voor hebben gestemd.  
 

 De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 29 leden voor hebben gestemd. 

 

23. Moties vreemd aan de orde van de dag  
Motie vreemd aan orde van de dag inzake Muggenburg-Zuid-ontsluiting D66, Wens4U, 
Seniorenpartij, SP en CDA is reeds besproken bij agendapunt 21. 
 

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/787186/Gemeenteraad%20%2011-02-2021

