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Besluitenlijst gemeenteraad Stuknummer: 18.079684

3 juli 2018 
19.30 uur
Raadzaal gemeente Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
Mevrouw E. Zwagerman
Aanwezig 28 leden: S.M. Lensink (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) tot agendapunt 16, 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)
R.M. Bakker (CDA)

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

1. Opening

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

3. Inspreekrecht inwoners
De heer J. Swart en de heerT. Hamers spreken in m.b.t. de motie “Onderzoek 
mogelijkheid vernieuwing skatepark" van het CDA.
De heer De Wit (OFS) spreekt in m.b.t. agendapunt 13 "Beleidsnotitie visie 
Verblijfsrecreatie NHN”.

4. Vragenuur raadsleden
De heer Piket vraagt hoe het staat met de afwikkeling van de uittreding van de GR 
Geestmerambacht. Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan de raad hierover te 
informeren met een Raadsinformatiememo.

5. Mededelingen
De voorzitter geeft aan dat de raadsleden zojuist van de griffie een mail hebben gehad 
met bevindingen van een inwoner over de Torenven.
Er is nog een amendement van JESS binnen gekomen m.b.t. de Torenven, deze staat op 
Notubox en is via de mail verzonden.

6. Vaststellen agenda
De heer Lensink vraagt of de motie over het Skatepark en het agendapunt over de 
Torenven kunnen worden behandeld na de hamerstukken, i.v.m. de bezoekers die 
speciaal voor deze onderwerpen zijn gekomen. De raad stemt hiermee in. Hiermee 
wordt de agenda vastgesteld.
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7. Ingediende moties en amendementen 
Amendementen
- "Vaststellen bestemmingsplan Grote Sloot 460 Oudesluis", behorende bij agendapunt 
14 (D66)
- “Ontwikkeling Torenven”, behorende bij agendapunt 15 (CDA, PvdA, VVD, SP en 
Wens4U)
- "Torenven", behorende bij agendapunt 15 (JESS)

Moties
- "Voorlichting alcoholmatigingsbeleid”, behorende bij agendapunt 16 (Wens4U)
- "Uitvoering Gebiedsvisie Sint Maartenszee", behorende bij agendapunt 16 (Wens4U)

Moties vreemd aan de orde van de dag
- “Onderzoek mogelijkheid vernieuwing Skatepark" (CDA)
- “Boeket bij 50 jarige huwelijken" (Duurzaam Schagen en Seniorenpartij Schagen)
- "Verkoop Tafelzilver" (VVD, D66 en Seniorenpartij Schagen)

8a. Besluitenlijst raadsvergadering 29 mei 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8b. Toezeggingenlijst
De toezegging richting de SP m.b.t. vervoer is op 16 juni per mail afgedaan. Hiermee kan 
deze toezegging van de lijst af. De toezegging over het beleidsvoorstel snippergroen 
komt op 25 september in de raad. De raad stemt hiermee in.

9a. Ingekomen post
De heer Slijkerman geeft aan brief 18 07 01 van "Boekhandel Plukker” terug te willen zien 
in de oordeelsvormende vergadering of dat de wethouder met mevrouw Plukker in 
gesprek gaat. Mevrouw Van Kampen geeft aan dat er een ambtenaar in gesprek gaat 
met Plukker. Hiervan komt een antwoordbrief naar de Raad.
Tevens geeft de heer Slijkerman aan over brief 18 07 12 Sint Maartensweg te willen weten 
hoe het college dit op gaat pakken. Wethouder Heddes geeft aan de raad op de 
hoogte te houden over het groot onderhoud van de Sint Maartensweg. Er is met 
bewoners gesproken en er liggen meer wensen dan alleen het vervangen van de 
toplaag. Er moet nog gekeken worden of de wensen in het budget vallen. De raad zal 
op de hoogte gehouden worden.

9b. Artikel 43 vragen
De vragen van de VVD m.b.t. de Pooierboys en de vragen over de Hellingbaan zijn naar 
tevredenheid beantwoord en op de website geplaatst.
Sprekers: Kroon
De wethouder houdt de raad op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hamerstukken

10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 
2018

11. Benoeming lid auditcommissie

12. Bestemmingsplan Oostwal 2 Tuitjenhorn

Agendapunten 10, 11 en 12 worden zonder hoofdelijke stemming conform het besluit 
aangenomen.
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Ter Bespreking

18. Motie vreemd aan de orde van de dag “Onderzoek mogelijkheid vernieuwing 
Skatepark" (CDA)
Sprekers: Sanders, Riteco, Van Wijk, Leijen, Bredewold, Kroger, Rijnders, Jansen, Teerink, 
Groot.

Wethouder Heddes geeft zijn reactie op de sprekers. Hij zegt toe het onderzoek uit te 
voeren en geeft aan in gesprek te gaan met omwonenden. Inventarisatie 
speelvoorzieningen, inclusief skatebanen maakt onderdeel uit van het project op orde. 
De planning is dat eind december het project is afgerond.
Hiermee wordt de motie ingetrokken.

15. Ontwikkeling Torenven
De heer Broersen geeft een toelichting op het amendement van CDA, PvdA, VVD, SP en 
Wens4U “Ontwikkeling Torenven”.
De heer Kroger geeft een toelichting op het amendement van JESS "Torenven".

Sprekers in de eerste termijn: Mulder, Teerink, Jansen, Stam, Leijen, Riteco, Rijnders, 
Bredewold.
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers.
Sprekers in de tweede termijn: Broersen, Kroger, Riteco, Bredewold, Teerink.

De voorzitter brengt het amendement “Ontwikkeling Torenven" in stemming.
Het amendement wordt met 9 stemmen tegen (GroenLinks, JESS, Duurzaam Schagen en 
Seniorenpartij Schagen) en 19 stemmen voor aangenomen.

De voorzitter brengt het amendement van JESS in stemming.
Het amendement wordt met 8 stemmen voor (JESS, Seniorenpartij Schagen en 
Duurzaam Schagen) en 20 stemmen tegen verworpen.

De voorzitter brengt het gewijzigde raadsbesluit in stemming.
Het gewijzigde raadsbesluit wordt met 2 stemmen tegen (GroenLinks en mevrouw Mulder 
van de Seniorenpartij Schagen) en 26 stemmen voor aangenomen.

13. Beleidsnotitie visie Verblijfsrecreatie NHN
Sprekers in de eerste termijn: Piket, Jansen, Boon, Kroger, Rijnders, Teerink, Riteco, Kroon.

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers. Toegezegd is het feit dat een 
gedeelte van o.a. het duingebied een Natura 2000 gebied is, meer onder de aandacht 
te brengen (bijv. in publicaties, website).

Sprekers in de tweede termijn: Teerink, Rijnders.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 4 stemmen tegen (GroenLinks, SP, D66 en Duurzaam 
Schagen) en 24 stemmen voor aangenomen.

14. Vaststelling bestemmingsplan Grote Sloot 460 Oudesluis
De heer Jansen geeft een toelichting op het amendement van D66 “Vaststellen 
bestemmingsplan Grote Sloot 460 Oudesluis.

Wethouder Beemsterboer ontraadt het amendement van D66.

Sprekers in de eerste termijn: Schrijver, Jansen.
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers.
Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de sprekers.

Sprekers in de tweede termijn: Vriend, Schrijver, Jansen.
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Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de sprekers.

De heerTeerink legt een stemverklaring af en stemt tegen het amendement.

De voorzitter brengt het amendement in stemming.
Het amendement wordt met 2 stemmen voor (D66 en GroenLinks) en 26 stemmen tegen 
verworpen.

De heer Schrijver (PvdA) legt een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 3 stemmen tegen (D66, GroenLinks en PvdA(Schrijver)) en 25 
stemmen voor aangenomen.

16. Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022, inclusief nota van uitgangspunten 
begroting2019
Sprekers in de eerste termijn: Lensink, Vriend, Kroger, Leijen, Van de Beek, Jansen, Teerink, 
Bredewold, Rijnders, Riteco.

De heer Piket verlaat de vergadering en de voorzitter schorst de vergadering voor 5 
minuten.
De voorzitter heropent de vergadering.

Alle wethouders geven hun reactie op de sprekers.

Toegezegd is de nota reserves en voorzieningen te actualiseren/aan te vullen met waar 
de reserve bedoeld voor is. Nu is dat niet altijd duidelijk.

Sprekers in de tweede termijn: Teerink, Riteco, Lensink, Bredewold.

Mevrouw Bredewold houdt de motie aan over "Voorlichting alcoholmatigingsbeleid” 
n.a.v. de toezegging van wethouder Van der Veek om hierop terug te komen.

De heer Vonk, mevrouw Bredewold en de heer Schrijver geven hun reactie.
De voorzitter brengt de motie "Uitvoering gebiedsvisie Sint Maartenszee” in stemming. De 
motie wordt met 1 stem voor (Wens4U) en 26 stemmen tegen verworpen.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
De heer Vriend legt namens de Seniorenpartij een stemverklaring af en stemt tegen het 
raadsbesluit.
Het raadsbesluit wordt met 10 stemmen tegen (D66, Wens4U, VVD, Seniorenpartij 
Schagen) en 17 stemmen voor aangenomen.

17. Bespreking zienswijze concept Provinciale Omgevingsvisie NH 2050
Sprekers: wethouder Beemsterboer, De Nijs, Dignum, Kroon, Schrijver, Teerink.

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers. De zienswijze wordt akkoord 
bevonden. Het college gaat in overleg met de andere gemeenten uit NHN in de marge 
aanpassingen doen. Hij vraagt hier dan ook ruimte voor.

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

18. Moties vreemd aan de orde van de dag

Boeket bij 50 jarige Huwelijken (Duurzaam Schagen, Seniorenpartij Schagen)
De heerTeerink geeft een toelichting op de motie.
Sprekers: Van Wijk. Wiskerke. Vriend. Jansen.
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Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de motie en de sprekers. Ze zegt 
toe voortaan een mooie kaart te sturen.

De voorzitter brengt de motie in stemming.
De motie wordt met 5 stemmen voor (Duurzaam Schagen en Seniorenpartij Schagen) en 
22 stemmen tegen verworpen.

Verkoop tafelzilver (VVD, Seniorenpartij Schagen, D66, Wens4U)
De heer Van de Beek geeft een toelichting op de motie.
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de motie. Hij zegt toe dat bij politiek 
gevoelige (grote) panden de raad voor wensen en bedenkingen wordt gevraagd.

Sprekers: Van de Beek, Schrijver, Riteco, Bredewold, Rijnders, Kroger, Glashouwer, Mulder. 
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers.

Met de toezegging van de wethouder is de motie ingetrokken.

19. Sluiting

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2018.

Mevrouw*:. Zwagerman

De radļbsgriffier,
/A

P. vanMevrouw

De voorzitter,

.P. van Kampen-Nouwen

Het integrale video verslag is een aantal dai te raadplegen op de
gemeentelijke website van de gemeente naar sprekers'agendapunten en 
vergaderstructuur per agendapunt.

Besluitenlijst raad 3 juli 2018 pagina 2 van 4


