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Besluitenlijst gemeenteraad

Datum
Tijdstip
Locatie
Voorzitter
Griffier
Aanwezig

Afwezig
Uitgenodigd

2 april 2019 
19.30 uur
Raadzaal gemeente Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
Mevrouw E. Zwagerman
Aanwezig 27 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), P.N.S. Boon (CDA), B.J. 
Glashouwer (CDA), P. de Nijs-Visser (CDA), M.A.J. Sanders (CDA),
G. J. Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen),
A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), 
C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), I.L. Kroon (VVD), A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), 
J. van de Beek (VVD), W.J. Stam (VVD), J. Th. Kroger (JESS), L. Dignum (JESS),
S.C. Kruijer (JESS), M.A. Leijen (PvdA), H.C.P.M. Piket (PvdA) J.C. Schrijver (PvdA), 
L.A.J. Riteco (GroenLinks), F. Teerink (Duurzaam Schagen), F.N.J. Jansen (D66),
W.P. Rijnders (SP), H.P. Bredewold (Wens4U)
H. C. Broersen (CDA), J. Wiskerke (CDA)
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (wethouder),
J.M. Kruit (JESS), J.J. Heddes (PvdA)

1. Opening

2. Bepaling stemvolgorde
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden brengt mevrouw 
Bredewold als eerste haar stem uit.

3. Inspreekrecht inwoners
- Mevrouw Van Domselaar spreekt in m.b.t. de dreigende bouw van woningen aan de

Denneweg in Callantsoog
Mevrouw Van Kampen geeft aan dat de Denneweg op de agenda staat van de 
oordeelsvormende vergadering van 23 april 2019 en de raad van 14 mei 2019.

4. Vragenuur raadsleden
De heer Kroger heeft een vraag gesteld over de stand van zaken over de 
Thorbeckestraat.

T. Wethouder Heddes geeft aan dat als er over de Thorbeckestraat een besluit is genomen 
hij een raadsinformatiememo hierover aan de raad zal verzenden. Hij wil er voor de 
zomer uit zijn. Hij geeft tevens aan met de bewoners in gesprek te gaan.
Sprekers: Stam.

5. Mededelingen
N.v.t.

6. Aangekondigde moties en amendementen
Amendementen
- Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Jewelweg (JESS), behorende bij agendapunt 17
- Versoepelen Welstandsadvisering (GroenLinks), behorende bij agendapunt 19.

Moties vreemd aan de orde van de dag bij agendapunt 21
- Aanpak Japanse duizendknoop (CDA en VVD)
- Buitenlandse werknemers (CDA, JESS en VVD)
- Natuurverbetering op eigen terrein (VVD, CDA en (PvdA)
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7. Vaststellen agenda
Mevrouw Bredewold geeft aan de beantwoording van de vragen van Wens4U m.b.t. 
agendapunt 9, artikel 43 vragen, te betrekken bij haar stemverklaring bij agendapunt 16. 
De heer Vriend vraagt om agendapunt 15 als bespreekstuk te behandelen. De raad 
stemt hier niet mee in. De Seniorenpartij zal een stemverklaring afleggen bij het 
agendapunt.
De agenda wordt hiermee vastgesteld.

8a. Besluitenlijst raadsvergadering 19 februari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8b. Toezeggingenlijst
Geen opmerkingen.

9a. Ingekomen post
De raad ziet graag de volgende brieven terug in de oordeelsvormende vergadering op 
23 april 2019.

(De heer J. van de Beek, VVD) Brief 19 04 01 "Motivatie nieuwe brandweerkazerne” 
van M.H.M. Kerens

Tevens verzoekt de heer J. van de Beek, (VVD) Brief 19 04 02 "Versoepeling 
welstandsbeleid" van Mooi Noord-Holland te behandelen bij agendapunt 19.

9b. Artikel 43 vragen
Geen opmerkingen

10. Benoeming steunfractieleden
De heer Piket deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de 
heer Wang, de heer Vonk en de heer Piket, mee dat deze zijn onderzocht en in orde zijn 
bevonden.
De heren Van der Harst (SP) en Veenvliet (D66) leggen de belofte af en worden 
benoemd tot steunfractielid.

Hamerstukken

11. Vaststellen bebouwde komgrens op parallelweg N245, Groeneweg te Schagen
12. Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2019
13. Begroting 2019 Veilig Thuis

Agendapunten 11 t/m 13 worden zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

Hamerstukken met stemverklaring

14. Onderzoeksrapport Doorwerking onderzoek HVC 2014
De heer legt namens het CDA een stemverklaring af. Hij bedankt de RKC voor het werk 
wat verricht is

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.

15. Grondexploitatie Regioplein
De heer Stam legt namens de VVD een stemverklaring af.
De heer Wang legt namens de Seniorenpartij Schagen een stemverklaring af.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 4 stemmen tegen (VVD) en 23 stemmen voor aangenomen.
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16. Strategische aankoop Halerweg l-2-2a in Schagen
Mevrouw Bredewold legt een stemverklaring af.
De heer Jansen van D66 legt een stemverklaring af.

De voorzitter brengt de raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 1 stem tegen (D66) en 26 stemmen voor aangenomen.

Ter bespreking

17. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Jewelweg 12A, Callantsoog'
De heer Kruijer geeft een toelichting op het ingediende amendement van JESS.
Sprekers in de eerste termijn: Jansen, Wang, Boon, Stam, Riteco, Schrijver, Rijnders, 
Bredewold.
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de voorgaande sprekers.

Sprekers in de tweede termijn: Kruijer, Riteco, Bredewold, Van de Beek, Schrijver.

De voorzitter brengt het amendement van JESS in stemming.
Het amendement wordt met 11 stemmen voor (JESS, Wens4U, GroenLinks, Seniorenpartij 
Schagen, D66 en Duurzaam Schagen) en 16 stemmen tegen verworpen.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 10 stemmen tegen (Seniorenpartij Schagen, D66, GroenLinks, 
JESS en Wens4U) en 17 stemmen voor aangenomen.

18. Vaststelling Bestemmingsplan "Pallas-reactor"
Sprekers: Lensink, Vriend, Teerink, Jansen, Van de Beek, Riteco, Schrijver, Kroger, Rijnders, 
Bredewold.
Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de sprekers.
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 3 stemmen tegen (Duurzaam Schagen, GroenLinks en SP) en 
24 stemmen voor aangenomen.

19. Versoepelen welstandsadvisering
De heer Riteco geeft een toelichting op het amendement van GroenLinks.
Sprekers in de eerste termijn: Leijen, De Nijs, Dignum, Bredewold, Van de Beek, Rijnders, 
Groot, Teerink, Jansen.
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers. Hij deelt mee dat hij 
gemiddeld eens per 3 maanden de vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit 
bijwoont. Ook zal hij de expertise van deze commissie blijven benutten.

Sprekers in de tweede termijn: Riteco, Leijen, Bredewold, de Nijs, Groot, Dignum, Teerink. 
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers.

De voorzitter brengt het amendement van GroenLinks in stemming.
Het amendement wordt met 2 stemmen voor (GroenLinks en Duurzaam Schagen) en 25 
tegen verworpen.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 8 stemmen tegen (Duurzaam Schagen, D66, VVD, GroenLinks 
en Wens4U) en 19 stemmen voor aangenomen.

20. Nieuwbouw wijkvereniging Groeneweg
Sprekers: Stam, Jansen, Groot, Piket, Bredewold, de Nijs, Kroger.
Wethouder Kruit geeft haar reactie op de sprekers.
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De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 4 stemmen tegen (VVD) en 23 stemmen voor aangenomen.

21. Moties vreemd aan de orde van de dag

21.1 Aanpak Japanse duizendknoop (CDA en VVD)
De heer Vonk geeft een toelichting op de motie.
Sprekers in de eerste termijn: Van de Beek, Vriend, Bredewold, Schrijver, Jansen.

T. Wethouder Heddes geeft aan dat de afdeling bekend is met de Japanse duizendknoop 
en andere woekerende exoten. Zij onderzoeken nog hoe deze het beste bestreden kan 
worden (afvoer van maaisel enz). Tevens zal hij de aannemers en inwoners ook 
regelmatig informeren en voorlichten. Op verzoek van de VVD wordt de melding van de 
exoten opgenomen in de fixi app.

De motie wordt door de indieners ingetrokken.

21.2 Buitenlandse werknemers (CDA, JESS en VVD)
De heer Kruijer geeft een toelichting op de motie. De heren Sanders en Van de Beek 
geven hun aanvulling hierop.
Sprekers in de eerste termijn: Riteco, Jansen, Teerink, Groot, Bredewold, Rijnders, Schrijver.

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers. Naar aanleiding van de 
discussie wordt de laatste zin in de motie gewijzigd in: “een concept beleidsplan in 
regionaal verband te ontwikkelen met daarin voorwaarden waaronder huisvesting 
mogelijk is en dat een oplossing biedt voor de huisvesting van 750 tot 1000 buitenlandse 
werknemers.

Sprekers in de tweede termijn: Kruijer, Bredewold, Sanders, Groot, Teerink. 
Portefeuillehouder van Kampen geeft haar reactie op de sprekers.

De voorzitter brengt de gewijzigde motie in stemming.
De motie wordt unaniem aangenomen.

21.3 Natuurverbetering op eigen terrein (VVD, CDA, PvdA en Seniorenpartij Schagen)
De heer Van de Beek geeft een toelichting op de motie. Mevrouw Leijen geeft haar 
aanvulling hierop.
Sprekers in de eerste termijn: Teerink, Jansen, Bredewold, Dignum, Riteco.

Wethouder Heddes geeft zijn reactie op de sprekers. Hij geeft aan al in de geest van de 
motie bezig te zijn. Hij zal samen met wethouder Beemsterboer in het natuuroverleg 
aandacht vragen voor deze zaken.

Sprekers in de tweede termijn: Van de Beek.
De heer Kroon legt een stemverklaring af.

De voorzitter brengt de motie in stemming.
De motie wordt met 1 stem tegen (Kroon, VVD) en 26 stemmen voor aangenomen.

22. Sluiting

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 mei 2019. 

De raadsgriffier,

Me, E. Zwagerman J.P. van Kampen-NouwenMevroų:
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Het integrale video verslag is een aantal dagen na de vergadering te raadplegen op de 
gemeentelijke website van de gemeente naar sprekers, agendapunten en 
vergaderstructuur per agendapunt.
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