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Raadzaal gemeente Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
Mevrouw E. Zwagerman
Aanwezig 29 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), P.N.S. Boon (CDA),
H.C. Broersen (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), P. de Nijs-Visser (CDA),
M.A.J. Sanders (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), J. Wiskerke (CDA),
P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen),
M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), C.C. Wang (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), 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)

Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit (JESS) 
J.J. Fleddes (PvdA)

1. Opening
In deze vergadering worden alleen de financiële stukken behandeld. Zaken zoals 
vaststellen verslag, openstaande toezeggingen komen aan de orde in de vergadering 
van 3 juli a.s.

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

3. Inspreekrecht inwoners
De heer H. Tokens spreekt in n.a.v. het kunstgrasveld bij VIOS in Warmenhuizen.
De heer Swan, voorzitter van VIOS te Warmenhuizen, spreekt in namens de leden van 
VIOS over het kunstgrasveld.

4. Vragenuur raadsleden
De heer Rijnders vraagt of er nog een voorlichtingsavond over het Boskerpolderpark voor
nieuwe raadsleden komt. De voorzitter geeft aan dat er op 3 september een 
beeldvormende vergadering over het Boskerpark is.

5. Mededelingen
Voor de raadsvergadering van 3 juli aanstaande wordt een groepsfoto van de raad 
gemaakt. De voorzitter verzoekt iedereen om uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn.

6. Aangekondigde moties en amendementen
- Amendement SP ‘‘Kunstgrasveld VIOS" behorende bij agendapunt 13 “Bespreking 1e 
tussenrapportage 2018"
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7. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

8. Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Alkmaar

9. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en 
programmabegroting 2019 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Agendapunten 8 en 9 worden zonder hoofdelijke stemming conform het besluit aangenomen.

Ter bespreking

10. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en 
programmabegroting 2019 van de RUD
Sprekers in de eerste termijn: Glashouwer, Kroger, Lensink, Riteco, Jansen, Groot.

Reactie college: wethouder Heddes geeft aan dat hij alle bevindingen in zal brengen en 
in het komende halfjaar bekijken wat er nog meer kan worden gedaan. Hij brengt de 
raad hierover op de hoogte. Hij zal de directeur van de RUD vragen wat onrust weg te 
nemen op het gebied van wat hij voor ons doet.

Sprekers in de tweede termijn: Van de Beek, Rijnders.

Reactie college: portefeuillehouder Van Kampen geeft aan de suggestie van de heer 
Van de Beek over te nemen om proactiever te zijn. Bij onze zienswijzen het stuk van de 
raadsrapporteurs toe te voegen en ze alvast voorafgaand aan de vergadering mee te 
nemen wat wij graag zien gebeuren.

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

11. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en de 
programmabegroting 2019 van de GGD Hollands Noorden
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.

12. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en de 
programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland-Noord
Sprekers: Van de Beek, Wiskerke.

Reactie college: portefeuillehouder Van Kampen.

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

13. Bespreking 1s,e tussenrapportage 2018
Mevrouw Glashouwer geeft als voorzitter van de auditcommissie een toelichting van de 
bevindingen op de le tussenrapportage.

De heer Rijnders geeft een toelichting op het amendement van de SP over het 
kunstgrasveld van VIOS.

Sprekers in de eerste termijn: Kroon, Schrijver, Bredewold, Riteco, Kroger, Groot, Teerink, 
van de Beek, Jansen, Lensink.
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Wethouder Kruit geeft aan dat VIOS geacht wordt een avond te organiseren m.b.t. de 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van de lichtmasten. Ook raadsleden en 
bewoners zullen hier worden uitgenodigd. N.a.v. deze avond gaat VIOS bepalen op welk 
veld ze kunstgras willen hebben.

Wethouder Kruit zegt toe het financieel beleid te optimaliseren. Na de zomer gaat de 
auditcommissie hierover discussiëren.
Tevens zegt ze toe, n.a.v. de suggestie van de raad om een herijking van de financiën, 
alle reserves tegen het licht te houden of we het nog goed doen, of toch anders willen 
doen.

Wethouder Beemsterboer geeftaan dat hij na overleg met alle partijen de stand van 
zaken door gaat geven m.b.t. Sint Maartenszee.

Wethouder Heddes geef zijn reactie op de sprekers. Hij geeft aan de vragen van de heer 
Jansen schríftelijk te zullen beantwoorden.

Wethouder Van der Veek geeft zijn reactie op de sprekers.
Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de sprekers.

Sprekers in de tweede termijn: Rijnders, Kroger, Van de Beek, Jansen, Lensink, Schrijver.

Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de sprekers. Ze geeft in het 
vervolg op te schrijven: “Gezien het verslag van de auditcommissie" i.p.v. “gezien het 
advies van de auditcommissie”.

De voorzitter brengt het amendement van de SP in stemming.
Het amendement wordt met 27 stemmen tegen en 2 stemmen voor (SP en D66) 
verworpen.

De heer Van de Beek (VVD) legt een stemverklaring af en stemt ten aanzien van punt 13 
tegen.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD) aangenomen.

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

15. Sluiting

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2018.

De vo'De raadsj

Mevrouw Ko.P. van Kampen-Nouwen:rman

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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