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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
27 juni 2019 
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), 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),  
A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen)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. Kröger (JESS), L. Dignum (JESS), S.C. 
Kruijer (JESS), H.C.P.M. Piket (PvdA), M.A. Leijen, J.C. Schrijver (PvdA),  L.A.J. Riteco 
(GroenLinks), F.), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), H.P. Bredewold (Wens4U). 
F. Teerink (Duurzaam Schagen) 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), 
J.M. Kruit (JESS), J.J. Heddes (PvdA)  

 

 
1. Opening 

De heer Kröger (plv voorzitter) opent de vergadering. Hij deelt mee dat mevrouw Van 
Kampen iets verlaat is. 
 

2. Bepaling stemvolgorde 
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
mevrouw Leijen als eerst haar stem uit. 
 

3. Inspreekrecht inwoners 
Er hebben zich geen insprekers gemeld 
 

4. Vragenuur raadsleden 
De heer Van de Beek stelt vragen over het vervolg op de beeldvormende vergadering 

over de ‘speelautomatenhal’. Hij verzoekt om een bespreeknotitie voor de 

Oordeelsvormende vergadering van sept. 

De raad stemt unaniem in met dit voorstel. 

T. Aan de ph wordt gevraagd een dergelijke notitie op te stellen 

 

De heer Van de Beek vraagt naar de reactie van het college m.b.t.  de Nationale 

Omgevingsvisie. 

T.  Ph Beemsterboer zegt toe hier schriftelijk op terug te komen.   

 

De heer Kroon informeert naar de Raadsinformatiememo over de  Regionale Energie 

Transitie (RES)   

 Ph Heddes geeft aan dat de startnotie (RES) in het najaar ter vaststelling naar de raad 

komt. Tijdstip is afhankelijk van de ondertekening van het klimaatakkoord. 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 



 

 

2 

 

De heer Wang geeft aan dat hij schriftelijke vragen gesteld heeft over de 

bereikbaarheid bij calamiteiten. Ph Heddes geeft een korte toelichting en geeft aan dat 

de  vragen zoals gebruikelijk schriftelijk worden beantwoord. 

  

5. Mededelingen 
- I.v.m. de verbouwing van de raadzaal is de oordeelsvormende vergadering  van 

3 september (uitloop 4 september) op locatie bij Noorderkwartier.  
- de voorzitter brengt 1 juli, beeldvormende vergadering op locatie “Kruip in de 

huid van een brandweermens’ extra onder de aandacht. Locatie brandweer- 
kazerne Warmenhuizen. Aanvang 19.00 uur. Aanmelden jan nog  bij 
sjonas@vrnhn.nl   

-  De bodes ontvangen namens de raad een bos bloemen voor hun inzet bij de 
raadsvergaderingen. 

 
Mevrouw Van Kampen neemt het voorzitterschap over van de plv voorzitter de heer Kröger. 
 
6. Aangekondigde moties en amendementen 

Moties vreemd aan de orde van de dag   

- Motie Wens4U, GroenLinks, Seniorenpartij, Jess, PvdA en CDA mogelijk maken 
thuiskweek cannabis 

- Motie GroenLinks aanpak zwerfafval 
- Motie PvdA Grondverkoop (anti speculatiebeding)  
- Motie VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA Provinciale Omgevingsverordening 

 

De moties worden behandeld bij agendapunt 18 

7. Vaststellen agenda 
De fracties van D66 en de Seniorenpartij geven aan bij nader inziens geen 

stemverklaring af te willen leggen. Daarmee wordt  agendapunt 14  een hamerstuk.  

De heer Lensink (CDA) verzoekt  agendapunt 17  “Project basis op orde” aan te houden 

tot dat de Zero Base Analyse (Sociaal Domein) is afgerond. De raad stemt hiermee in. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

8a. Besluitenlijst raadsvergadering 14 mei 2019 
 De besluitenlijst van 14 mei jl.  wordt ongewijzigd vastgesteld. 

8b. Toezeggingenlijst 
De toezeggingenlijst wordt doorgenomen. 

Dhr. Stam (VVD) vraagt naar de raadsinformatiememo over de Thorbeckestraat.  

PH Heddes geeft aan dat er nog geen besluit is genomen over de Thorbeckestraat. Hij 

komt hierop terug. 

9.  a. Ingekomen post en vragen 

-  De heer Kröger verzoekt brief 19 06 12 : realisatie veilige oversteekplaats nabij 

het meer in Dirkshorn mee te nemen  in de beeldvormende vergadering van 2 

september. 

- De heer Kröger en mevr. Van Wijk verzoeken brief 19 06 05: Herinrichting 

Schagerweg te agenderen voor de oordeelsvormende vergadering  

mailto:sjonas@vrnhn.nl
mailto:sjonas@vrnhn.nl
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van 3 september a.s. Ph Heddes geeft nogmaals aan in gesprek te blijven met 

de bewoners. 

-  de heer Kroon verzoekt 19 06 04: Motie politieke participatie jongeren 

(Hollands Kroon) te agenderen voor de oordeelsvormende vergadering van 3 

september. 

b. Artikel 43 vragen 
Vragen VVD woningbouw Warmenhuizen 
Sprekers:  Stam en Beemsterboer  
 
Vragen VVD Hellingbaan Petten 
Sprekers: Van Wijk-Ligthart  en  Beemsterboer  

 
Hamerstukken 
 
10.  Voorstel met betrekking tot eventuele wensen of bedenkingen over het vast te 

stellen jaarprogramma 2019. 2e tranche van het programma De Kop Werkt. Alsmede 
ter kennismaking de Economische en maatschappelijke effectrapportage. 

 
11.  Vaststelling bestemmingsplan Achterweg 23 en 23a Groote Keeten 

12. Raadsvoorstel plan van aanpak Omgevingswet  

12.a Coördinatiebesluit Zonnepark Burgervlotbrug 

14. Vaststelling bestemmingsplan Koorndijk 10 Tuitjenhorn 

De punten 10 t/m 12a en 14 worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen 

Hamerstukken met stemverklaring 

13. Vaststelling bestemmingsplan “Plein 1945 27 Petten” en beeldkwaliteitsplan                                      
“Beeldkwaliteit kerk Petten” 
De heer Riteco (GroenLinks) legt een stemverklaring af. 
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

 
15. Maatregelen basisveiligheid openbaar gebied 2019 

Mevrouw Bredewold (Wens4U),  mevrouw Leijen (PvdA)  en de heer Jansen (D66) 
leggen een stemverklaring af. 
Het raadsbesluit wordt met 1 stem tegen (D66) en 27 stemmen voor aangenomen. 

Ter bespreking 
16. Wijziging verordening kosten Kinderopvang Schagen 
 Wens4U en de VVD dienen een mondeling amendement in om artikel 7, lid 2 uit de 

verordening te schrappen. 
  Sprekers in 1ste termijn: Piket, Bredewold, De Nijs-Visser, Mulder-Keij, Wijk-Ligthart, 

Van der Veek.  

 

 Sprekers in 2de termijn: Riteco, Bredewold, Van der Beek. 

 

 Het mondeling ingebrachte amendement wordt  met 6 stemmen voor en 22 stemmen 

tegen verworpen. 

  Het voorstel wordt met 22 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.  
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17. Project basis op orde  
 De raad stemt in om dit agendapunt aan te houden. 
 
18. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie Wens4U, GroenLinks, Seniorenpartij, PvdA, CDA, SP en Jess: Mogelijk maken 
thuiskweek cannabis. 
Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie  
Sprekers: Wijk-Ligthart,  Groot, Jansen, Wiskerke, Dignum,  Leijen, ph Van Kampen-

Nouwen. 

De motie wordt tekstueel aangepast (Toestemming wordt vervangen door 

Gedoogsteun en het woordje legaal wordt verwijderd bij het tweede 

aandachtsstreepje) 

De aangepaste motie wordt unaniem door de raad aangenomen. 

Motie GroenLinks aanpak zwerfafval 
De heer  Riteco licht de motie toe 
Reactie van ph Heddes en Van Kampen. 

T Ph Van Kampen zegt toe te bekijken of bij de actualiseren van de APV (najaar 2019) de 

APV op dit onderdeel aanpassing behoeft. 

 Sprekers: Kroon, Leijen, Kröger, Bredewold, Lensink, Groot, Jansen, Rijnders.  
  

De heer Riteco geeft aan de motie in te trekken, gelet op de reacties. 

Motie PvdA Grondverkoop 

De heer Schrijver licht de motie toe (versie 27 juni 17:00 uur) 

Sprekers: Ph Beemsterboer (reactie), Schrijver, Groot, Lensink, Kröger, Rijnders, 

Bredewold, Van de Beek. 

Op verzoek van de heer Schrijver wordt de vergadering 5 minuten geschorst. 

 

De heer Schrijver geeft aan de motie, gelet op de reacties, in te trekken. 
 
Motie VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CDA  Provinciale Omgevingsverordening 

Ph Beemsterboer geeft een reactie en verzoekt de motie aan te passen. Aan de laatste 

zin wordt toegevoegd ‘en daarover in gesprek te gaan met de fracties van Provinciale 

Staten. 

Spreker: Van de Beek. 

De geamendeerde motie wordt unaniem aangenomen. 
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19. Sluiting 

 
Vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019. 

 
De raadsgriffier,                                                       De voorzitter, 
 
 
 
De heer G.E.P. Meijer   Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
 
 

 

Het integrale video verslag is te raadplegen via deze link  

 

 

 

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/551851/Gemeenteraad%2027-06-2019
https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/551851/Gemeenteraad%2027-06-2019

