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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
 
Uitgenodigd 

 
5 juli 2022 
19.30 uur 
Raadszaal 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
De heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries-Adriaanse 
Aanwezig 27 leden: W. Vonk (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), J. Wiskerke 
(CDA), M. van Oerle (CDA), D. Burger-de Graaf (CDA), M.A.J. Sanders 
(CDA),L. Dignum (JessLokaal), J.P. Kruijer (JessLokaal), M. Streefkerk 
(JessLokaal), J.T. Kröger (JessLokaal), R.P. Zut (JessLokaal), M. Tesselaar 
(JessLokaal), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), A.S. Groot 
(Seniorenpartij Schagen), M.A.F. Wijnker (Seniorenpartij Schagen), , 
G.E.M. Cooper-Limmen (Seniorenpartij Schagen), A.M. van Wijk-Ligthart 
(VVD), J. Perton (VVD), W.J. Stam (VVD), R.A.J. Takes (VVD), V.A. van 
Vuuren (PvdA), S. Muntjewerf (PvdA), M.G. van Musscher (PvdA), S. 
Muntjewerf (PvdA), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), L.A.J. Riteco 
(GroenLinks), H.P. Bredewold (Wens4U). 
 
 
R.M. Bakker (CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), dhr. Kröger 
(JessLokaal) 
Wethouders P. de Nijs-Visser (CDA), S.C. Kruijer (JessLokaal), 
J.J. Heddes (PvdA), C.H.J. Quint (Seniorenpartij Schagen) 
 

  

  
Agenda 
 

1. Opening 
Dhr. Bakker en dhr. Vriend zijn afwezig. 
 

2. Bepalen stemvolgorde 
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
dhr. Streefkerk als eerste zijn stem uit. 
 

3. Inspreekrecht inwoners 
Dhr. Boot spreekt in namens de Fietsersbond afdeling Noordkop  inzake 
mogelijkheden en onmogelijkheden van een passage/doorsteek voor voetgangers en 
fietsers t.h.v. parkeerterrein Makado. (tussen Schubertstraat en Nieuwstraat)  
 

T Mevr. Van Kampen zegt toe dat de wethouder hier op een ander moment op terug 
komt bij dhr. Boot (toezegging). 
 
Mevr. Stad  spreekt in namens bewoners Waterveld Schagen inzake motie VVD Tiny 
Houses. 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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Mevr. Van der Have (vz vereniging Tiny Houses Nescio) spreekt in over de motie VVD 
Tiny Houses. 
 
Mevr. Van Kampen geeft aan dat dit onderwerp als laatste punt wordt besproken  
agendapunt 13, maar zal de raad bij agendapunt 13 vragen of dit als eerste bij 
agendapunt 13 behandeld kan worden. 
 
Dhr. Van Harrag spreekt in, mede namens de jonge agrariërs, over de onrust in de 
boeren sector. 
 

4. Vragenuur raadsleden 
Mevr. Burger wil graag aandacht vragen bij het college en de raad voor de situatie 
waar de agrarische sector zich in bevindt en met name de melkveehouderij. 
 
Mevr. Van Kampen geeft aan een signaal vanuit het college te willen doen naar de 
provincie en het rijk en zal dit middels een brief doen. Mogelijk in samenwerking met 
buurtgemeenten. Ze zal tevens in overleg treden met de agrariërs om de brief op te 
stellen en vraagt de raad of die de brief mede wilt tekenen.  
 
Sprekers: Dhr. Jansen, dhr. Riteco, mevr. Van Vuuren, mevr. Van Wijk,  
 
Vanuit de raad wordt aangegeven eerst de brief inhoudelijk te willen zien, voordat er 
besloten wordt om mede te ondertekenen.  
 

T Mevr. Van Kampen stelt voor dat zij een brief opstelt, in samenspraak met de 
agrariërs en zal deze voorleggen aan de raad. De fracties kunnen dan aangeven of ze 
mede willen ondertekenen (toezegging). 
 
Dhr. Streefkerk vraagt wethouder Heddes wat de stand van zaken is over de 
aangenomen motie over de Bosweg in ’t Zand. Er zou voor het zomerreces een 
gesprek gepland worden om in gesprek te gaan met de bewoners, maar er is nog niks 
afgesproken.  
 
Wethouder Heddes geeft aan dat de afspraak gepland staat op 14 juli as en de 
bewoners worden hier nog over geïnformeerd. 
 
Mevr. Van Wijk vraagt de wethouder wanneer er een reactie gaat komen op de 
artikel 43 vragen inzake de Oldskoel lening en over de artikel 43 vragen inzake 
riolering. 
 

T Wethouder Heddes geeft aan dat hij inzake de vragen riolering nog geen 
beantwoording voorbij heeft zien komen, hier gaat hij achteraan (toezegging, welke 
inmiddels al is afgehandeld).  
 

T Mevr. Van Kampen geeft aan dat de beantwoording van de artikel 43 vragen Oldskoel 
lening deze week naar de raad komen, want deze beantwoording moet er al wel 
zijn(toezegging, welke inmiddels al is afgehandeld).   
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5. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen  
-Motie GroenLinks (GL) D66 Herinrichting Markt Schagen 
-Motie VVD Opstellen beleid en kaders microturbines binnenstedelijk gebied 
-Motie VVD Bankjes en fietsrekken centrum Schagen 

   -Motie VVD Ontwikkelingen bij brandweer 
   -Motie VVD Tiny Houses 

-Motie Seniorenpartij Voetgangersoversteekplaats Nieuwstraat t.h.v. de 
hoofdingang Makado 
-Amendement Wens4U Kadernota (moreel appèl) 
-Amendement CDA Kadernota (budget team Financiën) 
-Motie GL agrariërs Kadernota 
-Motie GL appel Kadernota 
-Motie GL duurzaamheid Kadernota 
-Motie GL sport en alcohol Kadernota 
-Motie GL sport kadernota 
-Motie GL woningbouw Kadernota 

 
7. Vaststellen agenda 

Mevr. Van Kampen stelt voor om agendapunten 10 en 11 als hamerstuk te 
behandelen en de raad gaat hiermee akkoord.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

8. Vaststellen besluitenlijst 21 juni 2022 
De besluitenlijst van 21 juni wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
9. Ingekomen post en vragen 

Artikel 43 vragen + antwoord inzake GroenLinks inzake Ontwikkelingen Groenoord 
Artikel 43 vragen + antwoord inzake CDA inzake Watersport accommodatie 
Callantsoog 
 
Dhr. Riteco geeft aan artikel 43 vragen ingediend te hebben inzake ontwikkelingen 
Groenoord De beantwoording laat lang op zich wachten. Daar kan wel iets in 
verbeterd worden en hopelijk is dit de laatste keer, dat dit zo gebeurd.  
 
Mevr. Van Kampen geeft aan dat as donderdag de informatieavond gepland staat en 
kan er daarna een conclusie getrokken worden over het proces. 
 
Hamerstukken 
 

10. Benoeming lid auditcommissie 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
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11. Overnemen adviezen naar aanleiding van evaluatie auditcommissie 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

Ter bespreking 
 

12. Kadernota 2022 

-Amendement Wens4U Kadernota (moreel appèl) 
-Amendement CDA Kadernota (budget team Financiën) 
-Motie GL agrariërs Kadernota 
-Motie GL appel Kadernota 
-Motie GL duurzaamheid Kadernota 
-Motie GL sport en alcohol Kadernota 
-Motie GL sport kadernota 
-Motie GL woningbouw Kadernota 

 
De indieners van de amendementen en moties geven een toelichting op de 
ingediende amendementen en moties. 
 
Sprekers 1e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Vonk, dhr. Riteco, mevr. Van Wijk, dhr. 
Dignum, mevr. Van Vuuren, dhr. Rijnders, dhr. Groot en dhr. Jansen.  
 
Wethouder Quint geeft een reactie op de ingediende amendementen, moties en 
vragen vanuit de raad en geeft aan dat er op 30 augustus 2022 een OV gepland staat 
over het moreel appel. 
 
Wethouder De Nijs geeft een toelichting op de gestelde vragen en geeft aan dat er in 
het coalitieakkoord is opgenomen dat er een onderzoek gaat komen om het 
armoedebeleid actief op te sporen.  

T Zodra het onderzoek gaat plaatsvinden, zal de raad hier tijdig over geïnformeerd 
worden en zo nodig met een voorstel komen(toezegging).  

   
 Wethouder Heddes geeft een toelichting op de gestelde vragen. 

 
Wethouder Kruijer geeft een toelichting op de gestelde vragen. 
 
Mevrouw Van Kampen geeft een toelichting op het amendement van het CDA, de 
inhuur van personeel en de dienstverlening van de organisatie. 

T Mevrouw Van Kampen zegt toe dat er op korte termijn een Raadsinformatiememo 
naar de raad komt over externe inhuur. Hoe staat het er nu voor en waar willen we 
naartoe (toezegging).   
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Vonk, mevr. Glashouwer, dhr. Van Oerle, mevr. Burger, 
mevr. Bredewold, mevr. Van Wijk, dhr. Riteco, mevr. Van Vuuren, dhr. Dignum, dhr. 
Takes en dhr. Jansen. 
 
De VVD verzoekt om een schorsing en wil graag in gesprek met mevrouw Van 
Kampen. 
De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst. 
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T Mevr. Van Kampen heropent de vergadering en zegt toe dat de raad eerder 

meegenomen wordt en de raad de tijd krijgt om vragen te stellen en zal ervoor 
zorgen dat de stukken van de conceptbegroting 2023 ruimt op tijd met de raad 
gedeeld wordt om het debat goed te kunnen voeren (toezegging).  
 
De voorzitter brengt het amendement Kadernota (moreel appèl) 
van Wens4U  in stemming. 
Het amendement wordt met 8 stemmen voor (VVD, D66, GL, Wens4U en SP) en  18 
stemmen tegen verworpen. 
 
De voorzitter brengt het amendement Kadernota (budget team Financiën) van het  
CDA in stemming. 
Het amendement wordt met 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen (D66 en VVD) 
aangenomen. 
 
Ten aanzien van het geamendeerde raadsbesluit legt de heer Jansen een 
stemverklaring af. Hij zal tegen stemmen, want is van mening dat het voorliggende 
raadsbesluit teveel losse eindjes kent en er nog vele onduidelijkheden in staan.  
 
Dhr. Riteco legt een stemverklaring af en zal tegen stemmen. Het is het 
coalitieprogramma die deze kaders inkleurt i.p.v. dat we met elkaar hierover in debat 
gaan. 
 
Mevr. Bredewold legt een stemverklaring af. Zij zal voor stemmen, maar met 
uitzondering van 2.4 Grip en sturing op WMO en Jeugdzorg. 
 
Mevr. Van Wijk legt een stemverklaring af. De VVD zal tegen stemmen, want had 
graag gezien dat het amendement van Wens4U inzake moreel appel erin was 
verwerkt. 
 
De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt met 19 stemmen voor en 7 stemmen tegen (D66, GroenLinks, 
SP en VVD) aangenomen. 
 
De voorzitter brengt de motie van GL agrariërs in stemming.  
De motie wordt met 3 stemmen voor (D66, GroenLinks en SP) en 23 stemmen tegen 
aangenomen. 
 
De voorzitter brengt de motie van GL appel  in stemming.  
De motie wordt met 8 stemmen voor (VVD, GroenLinks, D66, SP en Wens4U) en 18 
stemmen tegen verworpen. 
 
De voorzitter brengt de motie van GL duurzaamheid in stemming.  
De motie wordt met 17 stemmen voor en 9 stemmen tegen (CDA en PvdA) 
aangenomen. 
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De voorzitter brengt de motie van GL sport en alcohol in stemming.  
De motie wordt met 2 stemmen voor (D66 en GroenLinks) en 24 stemmen tegen 
verworpen. 
 
De voorzitter brengt de motie van GL sport in stemming.  
De motie wordt met 2 stemmen voor (D66 en GroenLinks) en 24 stemmen tegen 
verworpen. 
 
De voorzitter brengt de motie van GL woningbouw in stemming.  
De motie wordt met 3 stemmen voor (D66, GroenLinks en SP) en 23 stemmen tegen 
verworpen. 
 

13. Moties vreemd aan de orde van de dag 
   -Motie VVD Tiny Houses (vernieuwde versie) 
Mevr. Van Wijk geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Sanders, dhr. Muntjewerf, dhr. Rijnders, dhr. Dignum, mevr. 
Bredewold en mevr. Mulder. 
 
Mevr. Van Wijk geeft een reactie op de vragen van de raad. 
 
Alleen de PvdA wil akkoord gaan over het 3e punt in de motie : 
“om onderzoek te plegen naar de herkomst van houtstookoverlast die omwonenden ervaren 
en vervolgens het gesprek te initiëren tussen bezwaarmakers en overlastgevers, teneinde 
een gezamenlijke oplossing te vinden voor houtstookoverlast” 

 
Sprekers 2e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Muntjewerf en dhr. Riteco. 
 
Mevr. Van Wijk wil graag een reactie horen van de wethouder over het 3e punt in de 
motie. 
 
Wethouder Kruijer geeft een reactie op de motie en de gestelde vragen. 
 
Mevr. Van Wijk geeft aan de motie in te trekken, gezien het feit dat de bewoners met 
omwonenden in gesprek gaan en de motie het niet gaat halen in de raad.  
 
Mevr. Van Vuuren neemt het voorzitterschap over van mevr. Van  
Kampen i.v.m. de motie over de ontwikkelingen bij de brandweer. 
 
   -Motie VVD Ontwikkelingen bij brandweer(vernieuwde versie) 
 
Mevr. Van Wijk geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Wiskerke. 
 
Portefeuillehouder mevr. Van Kampen geeft een reactie op de ingediende motie.  
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Sprekers 2e termijn: Dhr. Dignum en mevr. Van Musscher. 
 
Mevr. Van Wijk geeft een reactie op de portefeuillehouder en wil de motie graag in 
stemming brengen. 
 
De voorzitter brengt de motie in stemming.  
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
Mevrouw Van Kampen neemt het voorzitterschap weer over van mevrouw Van 
Vuuren. 
 

-Motie GL D66 Herinrichting Markt Schagen 
 

De indieners geven een toelichting op de ingediende motie. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende motie. 
 
Dhr. Jansen en dhr. Riteco geven een reactie op de wethouder. 
 
De voorzitter brengt de motie in stemming.  
De motie wordt met 4 stemmen voor (D66, GroenLinks, 2x Seniorenpartij Mevr. 
Cooper-Limmen en mevr. Wijnker) en 22 stemmen tegen verworpen. 

 
-Motie VVD Opstellen beleid en kaders microturbines binnenstedelijk gebied 
 

Dhr. Takes geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende motie. 

T De wethouder neemt de motie deels over (alleen punt b uit de motie) en gaat 
bewoners informeren hoe de kaders en procedures te vinden zijn om een aanvraag in 
te dienen. (toezegging).  

 
Dhr. Takes is blij met de toezegging van de wethouder en zal de motie niet in 
stemming brengen. 

 
-Motie VVD Bankjes en fietsrekken centrum Schagen 
 

Mevr. Van Wijk geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende motie en zal deze niet 
overnemen.  
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Streefkerk en dhr. Riteco. 
 
Wethouder Heddes geeft een aanvullende toelichting. 
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Mevr. Van Wijk geeft aan dat de motie aangepast wordt en roept de wethouder op 
om plekken te zoeken voor de fietsen in het centrum en wil de motie in stemming te 
brengen. 
De voorzitter brengt de aangepaste motie in stemming.  
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 

-Motie Seniorenpartij Voetgangersoversteekplaats Nieuwstraat t.h.v. de 
hoofdingang Makado 

 
Dhr. Groot geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende motie.  
 
Sprekers 1e termijn: Mevr. Bredewold, mevr. Van Musscher, mevr. Van Wijk, dhr. 
Streefkerk, dhr. Wiskerke en dhr. Groot. 
 
Wethouder Heddes geeft een aanvullende toelichting op de reacties van de raad. 
 
De voorzitter brengt de motie in stemming.  
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 

14. Sluiting 

 
 Vastgesteld in de vergadering van 20 september 2022. 

     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://raad.schagen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/5-juli/19:30/

