Besluitenlijst gemeenteraad
Datum
Tijdstip
Locatie
Voorzitter
Griffier
Notulist
Aanwezig

30 maart 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 WijkLigthart (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).

Afwezig
Uitgenodigd 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. Piket als eerste zijn stem uit.

3.

Inspreekrecht inwoners
Dhr. Philipsen spreekt in over de Thorbeckestraat
Dhr. Van Houten spreekt in over de Thorbeckestraat

T

Wethouder Heddes geeft een reactie op de insprekers. Hij zal de raad
informeren via de actieve informatieplicht in de komende OV over hoe het
verdere traject eruit ziet voor de Thorbeckestraat en Oosterstraat en hoe we de
komende weken gaan aanvaarden. Insprekers en bewoners kunnen daarbij
aanwezig zijn.
Mevr. Stam spreekt in over Tiny Houses.
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4.

Vragenuur raadsleden
Dhr. Groot heeft een vraag over de aankoop van grond aan de Bogtmanweg in
Tuitjenhorn welke in beheer is van stichting woonzorg Nederland.
We moeten zuinig zijn met onze gelden en de aankoop voegt niks toe. De
parkeerplaatsen worden gebruikt voor het complex zelf.
Als 2e heeft dhr. Groot een vraag over “gasloos” bouwen. Nieuwe huizen
worden “gasloos” gebouwd, maar er worden ook geen gas aansluitingen in de
woningen meer aangelegd. Het is belangrijk om tijdens de bouw in deze
woningen wel gasaansluitingen aan te leggen voor mogelijke toekomstige
brandstof leveringen. Dit ter voorkoming dat bewoners op hoge kosten gejaagd
worden.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vraag over de Bogtmanweg.
Er zijn 6 appartementen verkocht aan een particuliere ontwikkelaar. Er is een
verzoek gekomen om de grond over te nemen en als openbaar gebied te
onderhouden en daar wil het College aan meewerken. In de basis gaan ze ervan
uit dat elke voordeur toegankelijk is voor de openbare weg.
Inzake het “gasloos” bouwen geeft dhr. Beemsterboer aan dat in Juni 18 de
aansluitplicht uit de wet is gehaald. Netwerk beheerders mogen alleen nog
wettelijke taken uit te voeren. Als de raad terug wil komen op hun besluit, dan
moet er evt. gekeken worden hoe om te gaan met de wetswijziging.
Dhr. Jansen heeft een vraag over het collegebesluit van 16 maart. Boven de
Action en Wibra worden een aantal minimum appartementen te bouwen. Dit is
een college bevoegdheid, maar verzoek de Raad de gelegenheid te geven om
met elkaar in gesprek te gaan hierover.
Wethouder Beemsterboer geeft aan dat er inderdaad appartementen komen
i.v.m. woningnood. Het College wil daaraan meewerken. Voorstel komt niet
naar de raad, want valt onder de omgevingswet. Wil de raad dit wel, dan zal er
een motie over ingediend moeten worden of een stemming in de rest van de
raad laten gaan.
Dhr. Jansen vraagt het besluit aan te houden, zodat hij met zijn fractie in
gesprek kan gaan hoe dit aan te pakken. Hij gaat in overleg met
steunfractieleden over hoe verder en desnoods in de OV aan de orde brengen.
Wethouder Beemsterboer geeft aan dat het principeverzoek nog uitgewerkt
moet worden en verwacht voor de OV nog geen besluit genomen te hebben.
Dhr. Piket heeft een vraag over het tekort aan prullenbakken bij het
Heemtmeer aan de West-Friese dijk. Hij heeft een aantal hengelaars gesproken
en die vroegen of er prullenbakken geplaatst kunnen worden, om overlast te
voorkomen.

T

Wethouder Heddes geeft aan in gesprek te gaan met de servicedienst om te
kijken of er al bakken in de planning staan en of er meer bakken bij komen. Hij
komt hierop terug bij de raad, als dat geregeld is.
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Dhr. Van de Beek heeft een vraag over de kledingrekken in de portieken. Bij
een ondernemer in Schagen is gehandhaafd over het buiten stallen van
kledingrekken en paspoppen. De kleding moest uit de eigen portiek gehaald
worden. Dhr. Van de Beek geeft aan dat handhaven hierop geen prioriteit zou
moeten zijn in deze tijd van het jaar.
T

Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan dat dit gevoelig ligt. Wat mag wel en
wat mag niet. Belangrijk is dat grote groepen mensen gehinderd worden in de
doorgang. Vooral bij de markt. Zij zegt toe met handhaving contact op te
nemen en zal de uitkomst delen met de raad.

5.

Mededelingen
Geen mededelingen

6.

Aangekondigde moties en amendementen
Amendementen:
-Amendement Seniorenpartij Schagen en VVD m.b.t. agendapunt 16
Ontheffingen verlenen voor te hoge landbouwvoertuigen.
Moties:
-Motie vreemd aan orde van de dag inzake onderhoudsniveau toeristische
gebieden gelijk trekken (JESSlokaal en PvdA).
-Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Tiny houses (Wens4U).

7.

Vaststellen agenda.
Dhr. Jansen wil een stemverklaring afleggen voor agendapunten 10, 11 en 12
stemverklaring.
Dhr. Vriend verzoekt om agendapunt 11 Zuiderweg 6 Schagen uit de
hamerstukken te halen en als bespreekpunt te agenderen. Indien dit niet gaat
gebeuren, wil hij graag een stemverklaring afleggen.
Dhr. Jansen steunt dit verzoek.
Agendapunt 11 wordt toegevoegd als bespreekstuk, na agendapunt 9.
Dhr. Teerink verzoekt om agendapunt 15 rechtmatigheidsverantwoording als
hamerstuk te behandelen, omdat er een advies ligt van de auditcommissie.
Agendapunt 15 wordt behandeld als hamerstuk en wordt het woord gegeven
aan de voorzitter van de auditcommissie.

8.

Besluitenlijsten raadsvergadering 9 februari 2021 en 11 februari 2021
Beide besluitenlijsten zijn vastgesteld.

9.

Ingekomen post en vragen
Lijst ingekomen stukken
Sprekers: Dhr. Schrijver, dhr. Vriend, dhr. Kroger, dhr. Teerink.
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Dhr. Schrijver wil graag de brieven 210324 inzake medewerking CPO
Bogtmanweg (21.711736), 210321 LTO Noord KAVB afdeling HLS (21.710577)
en 210322 reactie DES over onderwerp Omgevingsvisie (21.710606) agenderen
en bespreken in de volgende oordeelsvormende vergadering.
Dhr. Vriend wil graag brief 210330 inzake brief mevr. Wagemaker over reactie
RIM 021 Old Skoel (21.712075) agenderen en bespreken in de volgende
oordeelsvormende vergadering.
Dhr. Jansen sluit zich aan bij de Seniorenpartij Schagen en wil graag brief
210306 afkomstig van Noordzee inzake uitbreiding camping NoordZee
(21.407021) agenderen voor de oordeelsvormende vergadering.
Dhr. Kroger wil graag brief 210319 visie dorpsraad Sint Maartens(vlot)brug
(21.709998) tijdens de motie zelf behandelen bij agendapunt 17. Deze hoeft
verder niet afgewikkeld te worden door het college.
Dhr. Teerkink wil het College vragen om de afdoening van de stukken van dhr.
Van de Buld over Muggenburg Zuid naar de raad te sturen, zodat zij op de
hoogte te blijven over het overleg. Het gaat om de stukken 210317,
210311,210310 en 210309.
T

De voorzitter zegt toe dat deze naar de raad komen.
Artikel 43 vragen
-PvdA en Seniorenpartij Schagen hebben vervolgvragen over de verkoop van
OldSkoel Burgerbrug + antwoord
Mevr. Leijen heeft geen vervolgvraag. We hebben als raad een controlerende
taak en vanuit onze verantwoordelijkheid hebben we de vragen gesteld. Wij
hebben de conclusie getrokken als fractie dat we ons distantiëren van hoe het
proces is verlopen.
Hamerstukken
Frans Jansen (D66) legt 1 stemverklaring af voor alle drie de hamerstukken.
10, 11 en 12. D66 is niet tegen het besluit als het om beperkte projecten gaat.
Agendapunt 11 wordt een bespreekpunt. Het is mooi als de raad erover kan
meepraten. Dit zijn zaken waar de raad op voorhand bij betrokken moet
worden. De tijdswinst is minimaal en heeft moeite met het “tekenen bij het x”.
Een goede planning voorkomt tijdsverlies.
D66 zal dus tegen agendapunt 10 en 12 stemmen.
Wat D66 gaat doen bij agendapunt 11 is nog niet duidelijk. Dit ligt eraan hoe dit
punt verloopt.

10.

Coördinatiebesluit Hotel Corfwater Petten
Dhr. Jansen heeft een stemverklaring afgegeven en stemt tegen.
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
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11.

Coördinatiebesluit Woningbouwplan Zuiderweg 6 te Schagen (=bespreekstuk)
Sprekers 1e termijn: Dhr. Wang, dhr. Jansen
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Wang, dhr. Jansen.
Wethouder Beemsterboer geeft aanvullende reactie op gestelde vragen.
De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt
geacht dat 5 leden tegen (Seniorenpartij Schagen en D66) en 24 leden voor
hebben gestemd.

12.

Coördinatiebesluit herinrichting voorzieningencentrum de Bongerd
(Kalverdijk 18m, Tuitjenhorn)
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. Zijn tegen het herstelbesluit en heeft
moeite met gang van zaken.
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

Hamerstukken met stemverklaring
13.

Herstelbesluit Bp Langevliet 17 en 18 Callantsoog (stemverklaring D66 en
GroenLinks)
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. In de oordeelsvormende vergadering
heeft hij aangegeven dat hij moeite heeft met de gang van zaken. De
ingediende zienswijze is afgewezen. Er is een gang naar rechter gemaakt en
gechanteerd om het besluit aan te passen. Toegeven aan dit soort
aanpassingen is ongewenst voor D66. Zal tegen het voorstel stemmen.
Dhr. Riteco legt een stemverklaring af. GroenLinks heeft al eerder aangegeven
dat wij tegen dit hele plan zijn. Zij vinden het niet de plek om dat uit te bouwen.
Het is een mooie plek, die liever voor andere zaken gebruikt kan worden. Heeft
ook eerder aangegeven ga met ondernemer praten om elders te ondernemen
en ga niet uitbreiden. GroenLinks is tegen het besluit. Ook het hegje doet ons
niet van mening veranderen. Jammer dat het zo moet gebeuren.
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
Ter bespreking

14.

Benoeming nieuw steunfractieleden
De fractie van de SP draagt mevrouw U.L.M. Smit-Kiekebos voor als nieuw
steunfractielid. Mevrouw N. Loeve stopt als steunfractielid van de SP.
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De fractie van de Seniorenpartij Schagen draagt de heer C.H.J. Quint voor als
nieuw steunfractielid. De heer L.G.M. Roozendaal stopt als steunfractielid van
de Seniorenpartij Schagen.
De heer Piket deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven,
bestaande uit de heren Wang, Vonk en Piket, mee dat de geloofsbrieven zijn
onderzocht en in orde zijn bevonden.
Mevr. Smit-Kiekenbos legt de belofte af en wordt benoemd tot Steunfractielid
van de SP.
Dhr. Quint legt de eed af en wordt benoemd tot Steunfractielid van de
Seniorenpartij Schagen.
15.

Implementatieplan Rechtmatigheidsverantwoording (Hamerstuk geworden)
Mevr. Glashouwer geeft als voorzitter van de auditcommissie een toelichting
op het implementatieplan rechtmatigheidsverantwoording.
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

16.
-

Ontheffingen verlenen voor te hoge landbouwvoertuigen
Amendement Seniorenpartij Schagen en VVD m.b.t. agendapunt 16
Ontheffingen verlenen voor te hoge landbouwvoertuigen
Dhr Groot geeft een toelichting op het ingediende amendement.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Groot, dhr. Van de Beek, mevr. Leijen, F. Jansen, mevr.
Bredewold, dhr. Dignum, dhr. Broersen, dhr. Teerink, dhr. Rijnders, dhr. Riteco,

T

Wethouder Heddes geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het
ingediende amendement. Hij geeft aan nogmaals juridisch na te gaan hoe het
zit met de bevoegdheden.
Sprekers 2e termijn: dhr. Groot, dhr. Van de Beek, mevr. Bredewold, dhr.
Jansen, dhr. Riteco, dhr. Groot, dhr. Rijnders, dhr. Teerink, dhr. Broersen, ph
Heddes.
Wethouder Heddes geeft een aanvullende toelichting op de gestelde vragen.
Sprekers 3e termijn: Dhr. Riteco, ph Heddes
Wethouder Heddes geeft nog een reactie op de vraag van dhr. Riteco.
De voorzitter brengt het amendement van in stemming.
Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt
geacht dat 4 leden tegen (SP, DS, GroenLinks, D66) en 25 leden voor hebben
gestemd.
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De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt
geacht dat 4 leden tegen (SP, DS, GroenLinks, D66) en 25 leden voor hebben
gestemd.
17.
-

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie vreemd aan orde van de dag inzake inzake onderhoudsniveau
toeristische gebieden gelijk trekken (JESSlokaal en PvdA, gesteund door CDA)
Dhr. Kröger geeft een toelichting op de ingediende motie.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Kröger, mevr. Bredewold, Dhr. Van de Beek, dhr.
Vonk, ph Heddes.
Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende motie.
De voorzitter brengt de motie van in stemming.
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat 29 leden voor hebben gestemd.

-

Motie Wens4U m.b.t. Tiny Houses (vreemd aan de orde van de dag)
Mevr. Bredewold geeft een toelichting op de ingediende motie.
Sprekers 1e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Teerink, mevr. Leijen, dhr. Riteco,
dhr. Van de Beek, dhr. Broersen, dhr. Vriend, dhr. Kroger, ph Wethouder.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de motie en de reacties vanuit
de raad.
Sprekers 2e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Riteco, dhr. Teerink, mevr. Leijen,
dhr. Kröger, dhr. Van de Beek, ph Beemsterboer.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de raad. Hij geeft aan dat ze de
komende maanden gaan kijken naar de mogelijkheden en zijn u bezig met 3
locaties.
Mevr. Bredewold is blij met de reactie van de wethouder en geeft aan dat punt
1 in de motie wordt aangepast van beleid naar plan van aanpak. Punt 2 uit d
motie zal blijven staan en wil de motie in stemming brengen.
De voorzitter brengt de motie van in stemming.
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat 29 leden voor hebben gestemd.
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18.

Sluiting
Vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.

De raadsgriffier,

De heer G.E.P. Meijer

De voorzitter,

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Het integrale audioverslag is te raadplegen via deze link
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