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Besluitenlijst gemeenteraad

29 mei 2018 
19.30 uur
Raadzaal gemeente Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
Mevrouw E. Zwagerman
Aanwezig 28 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA),
J.C.J. Beemsterboer (CDA) t/m agendapunt 12, P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA),
B. J. Glashouwer (CDA)vanaf agendapunt 14, P. de Nijs-Visser (CDA),
M.A.J. Sanders (CDA) vanaf agendapunt 14, G.J. Slijkerman (CDA),
S.J.A. van der Veek (CDA) t/m agendapunt 12, W. Vonk (CDA), J. Wiskerke (CDA),
P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen),
M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), 11. 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), J.J. Heddes (PvdA) t/m agendapunt 12,
M. A. Leijen (PvdA), H.C.P.M. Piket (PvdA)vanaf agendapunt 14, 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)
C. C. Wang (Seniorenpartij Schagen)

Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), B. Blonk (PvdA) t/m 
agendapunt 12, J.S.C. van Dijk (PvdA) t/m agendapunt 12, J.M. Kruit (JESS) vanaf 
agendapunt 13, J.J. Heddes (PvdA) vanaf agendapunt 13

1. Opening

2. Bepaling stemvolgorde
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden brengt de heer 
Rijnders als eerste zijn stem uit.

3. Inspreekrecht inwoners
De heer A.S. Wijnker spreekt in m.b.t. het initiatief over de kinderboerderij aan de 
Molenweg te Schagen.
De heer Beemsterboer geeft zijn reactie op de inspreker.

4. Vragenuur raadsleden
De heer Kroger heeft vragen gesteld over Callantsoog, deze wil hij graag zo snel mogelijk 
beantwoord hebben. De griffie geeft aan de beantwoording binnen te hebben en 
morgen (30 mei 2018) te verzenden.

Mevrouw Van Wijk heeft een vraag gesteld over de subsidie van de Zonnebloem. De 
subsidie ging begin dit jaar in. Haar vraag is of het structureel is. Wethouder Blonk geeft 
aan dat het dit jaar in gaat en dat het structureel is.

5. Mededelingen
Geen mededelingen.
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6. Aangekondigde moties en amendementen
- Motie, behorende bij agendapunt 21 van CDA, SP en GroenLinks "Informeren van 
inwoners/omwonenden bij bouwplannen van minimaal één object ter grootte van een 
woning en/of majeure bestemmingswijzigingen"

7. Vaststellen agenda
De fractie van het CDA wil een stemverklaring afleggen bij agendapunt 17.
De agenda wordt hiermee vastgesteld.

8a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 24 april 2018
Mevrouw Leijen geeft aan bij de vorige raadsvergadering een motie te hebben 
ingediend over de Burgervlotbrug. Deze was unaniem aangenomen, en het verzoek 
was gedaan om een oproep te doen bij de provinciale en gedeputeerde staten. 
Hoe is dit afgelopen?
De heer Jansen geeft aan de motie over de ornamenten te hebben overgenomen 
met de aantekening dat financiële consequenties zichtbaar zullen worden gemaakt 
aan de raad. Dit staat nog niet in het verslag. De griffie zegt toe het toe te voegen 
aan het verslag.

De wijzigingen zullen worden toegepast, hiermee wordt de besluitenlijst vastgesteld.

8b. Toezeggingenlijst raad
Mevrouw Van Wijk geeft aan dat wethouder Van der Veek contact met de bewoners 
van de Sint Maartensweg in Sint Maartensbrug op zou nemen n.a.v. de vraag van de 
VVD in de afgelopen raadsvergadering. Ze ziet deze toezegging graag terug op de 
toezeggingenlijst.
De griffie geeft aan dat deze toezegging op de toezeggingenlijst van de 
oordeelsvormende vergadering wordt gezet.

9a. Ingekomen post
De raad ziet graag de volgende brieven terug in de oordeelsvormende vergadering: 

Bief 18 05 07 van Ed van Oerle "Bomen langs N241" (Schrijver, PvdA) 
Raadsinformatiememo 32 over "Project integratie vergunninghouders” (Kroon, VVD)

De heerľeerink geeft aan, dat hij over brief 18 05 03 van Milieudefensie "Brief en rapport 
Milieudefensie" graag wil dat de raad wordt geïnformeerd hoe dit afgedaan wordt. 
Mevrouw van Kampen geeft aan dat dit zal gebeuren.

9b. Artikel 43 vragen
Geen opmerkingen.

Ter bespreking

10. Vaststellen Jaarrekening 2017
De voorzitter van de auditcommissie, mevrouw Glashouwer spreekt in en weergeeft haar 
bevindingen.

Sprekers in de eerste termijn: Rijnders, Kroger, Kroon, Jansen, Heddes, Bredewold, Lensink, 
Groot, Teerink.

Wethouder Van Dijk geeft zijn reactie.
Wethouder Blonk geeft zijn reactie.
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie: het terrein van Lagedijk zal actiever op de 
markt worden gebracht. Er wordt alles aan gedaan.

Sprekers in de tweede termijn: Rijnders 
Wethouder Blonk geeft zijn reactie.
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De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.

11. Bespreking coalitieprogramma
Het programma is op hoofdlijnen en komt nog terug in de uitwerking van de 
verschillende plannen. Momenteel wordt het coalitieprogramma vertaald in de Nota 
van Uitgangspunten voor de begroting 2019 welke op 26 juni a.s. wordt besproken in de 
raadsvergadering.

Sprekers: Vriend, Riteco, Rijnders, Van de Beek, Jansen, Bredewold, Teerink, Leijen, 
Beemsterboer.

Agendapunten 12Vm 14:
De heer Teerink deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de 
heer Teerink, mevrouw Mulder en de heer Kroon, mee dat deze zijn onderzocht en in 
orde zijn bevonden.

12. Benoeming wethouders
Er wordt hoofdelijk gestemd in een schorsing. De kiescommissie bestaat uit de heren 
Vriend en Jansen en mevrouw Van Wijk. De heer Vriend maakt bij de heropening van de 
vergadering de uitslag bekend.
De voorzitter deelt mee dat de wethouders hiermee kunnen worden benoemd.
De nieuwe wethouders leggen de eed of belofte af en worden benoemd tot wethouder 
van de gemeente Schagen.

13. Benoeming raadsleden
De nieuwe raadsleden leggen de eed of belofte af en worden benoemd tot lid van de 
raad van de gemeente Schagen.

14. Benoeming steunfractieleden
De nieuwe steunfractieleden leggen de eed of belofte af en worden benoemd tot 
steunfractielid van de gemeente Schagen.

Hamerstukken

15. Benoeming Werkgeverscommissie griffier

16. Benoeming accountant

17. Aanpassing APV
De heer Lensink van het CDA legt een stemverklaring af.

18. Rekenkameronderzoek naar “Bestuurskracht na de fusie"

19. Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 GrGa

Agendapunten 15 t/m 19 worden zonder hoofdelijke stemming conform het besluit 
aangenomen.

Hamerstuk met stemverklaring

20. Vaststellen bestemmingsplan Korte Belkmerweg 3 't Zand
De heer Jansen van de D66 legt een stemverklaring af en stemt tegen het raadsbesluit.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 1 stem tegen (D66) en 27 stemmen voor aangenomen.
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Ter Bespreking

Bij agendapunt 21 verlaat de heer Boon de vergadering.

21. Vaststellen bestemmingsplan Kalverdijk nabij no. 4 te Tuitjenhorn

Motie CDA, SP en Groenlinks “Informeren van inwoners/omwonenden bij bouwplannen 
van minimaal één object ter grootte van een woning en/of majeure 
bestemmingswijzigingen”
De heer Broersen geeft een toelichting op de motie.

Sprekers: Vriend, Kroger, Teerink, Schrijver, Jansen, Van de Beek, Riteco.

Portefeuillehouder Van Kampen zegt toe in het Schager Weekblad voortaan een 
attenderingsregel toe te voegen als er een bestemmingsplanwijziging komt.
Tevens zegt ze toe om over een half jaar te evalueren wat de stand van zaken is.
De afdeling gaat meer toezien op de informatieplicht van de indiener.

De heer Broersen trekt de motie in.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen (D66 en GroenLinks) 
aangenomen.

De heer Boon neemt weer plaats in de vergadering.

22. Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag.

23. Sluiting

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2018. 

De raadsgriffier, Dg vnnrzjţter

Mevl Zwagerman v M.J.P. van Kampen-Nouwen

e vergadering te raadplegen op deHet integrale video verslag is een aantal dagen na i 
gemeentelijke website van de gemeente naar sprekers, agendapunten en 
vergaderstructuur per agendapunt.

24. Afscheid wethouders
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