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GEMEENTE

Schagen
Besluitenlijst gemeenteraad

Datum
Tijdstip
Locatie
Voorzitter
Griffier
Aanwezig

Afwezig
Uitgenodigd

25 september 2018
Stuknummer: 18.088641
19.30 uur
Raadzaal gemeente Schagen
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
Mevrouw E. Zwagerman
Aanwezig 27 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA),
P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA), BJ. Glashouwer (CDA), P. de Nijs-Visser (CDA),
M.A.J. Sanders (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), J. Wiskerke (CDA),
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), W.P. Rijnders (SP),
H.P. Bredewold (Wens4U)
P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), F.N.J. Jansen (D66)
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit (JESS)
J.J. Heddes (PvdA)

1.

Opening

De voorzitter deelt mee dat sprekers die willen interrumperen dat voortaan via de
andere microfoon moeten doen. Laten zal er geëvalueerd worden of dit een juiste
werkwijze is.
2.

Bepaling stemvolgorde

Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden brengt de heer
Riteco als eerste zijn stem uit.
3.

Inspreekrecht inwoners

- De heer Kramer spreekt in m.b.t. een gebeurtenis aan het onverlichte
Schoenmakerspad bij de nieuwe Nes in Schagen.
- Mevrouw Broersen spreekt in m.b.t. haar plannen tot het opstarten van een
pannenkoekenrestaurant aan de Molenweg 1. Behoort bij agendapunt 15 "Wensen en
bedenkingen Molenweg 1".
4.

Vragenuur raadsleden

De beantwoording van de vragen van JESS over buslijn 152 en de vragen van de VVD
over Humanitas zijn vandaag verzonden aan de raads- en steunfractieleden en zijn op
Notubiz geplaatst.
De heer Groot geeft aan dat het de Seniorenpartij verbaast dat er laat is gereageerd
door het college m.b.t. het voorbereidingsbesluit over de supermarkt. Ze vragen zich af
wat hier de reden van is.
Wethouder Beemsterboer geeft aan dat het die middag pas duidelijk was geworden.
Eerder heeft de organisatie hier geen informatie over binnengekregen.
Mevrouw Van Wijk geeft aan de antwoorden over Humanitas te hebben gelezen. Ze
heeft zelf berekend dat het een lager bedrag zou zijn op basis van de gegevens van
Humanitas, dan wat ze vragen. Ze wil graag dat ambtenaren in het vervolg beter gaan
letten op de tarieven van dergelijken organisaties.
Wethouder Van der Veek zal er bij haar apart op terugkomen.
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5.

Mededelingen

Geen.
6.

Ingediende moties enamendementen
Amendementen

- Wensen en bedenkingen Molenweg 1
- Wensen en bedenkingen Molenweg 1
- Wensen en bedenkingen Molenweg 1
- Koop locatie Stationsweg van JESS en

van de PvdA, CDA, SP en DS (agendapunt 15)
van JESS (agendapunt 15)
van de VVD (agendapunt 15)
de VVD (agendapunt 17)

Moties vreemd aan de orde van de dag

Folder overlast houtrook van Seniorenpartij Schagen
Aanbesteding Jeugdzorgreclassering en Jeugdzorg van de SP
7.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
8a.

Besluitenlijsten raadsvergaderingen 26 juni, 3 juli en 4 september 2018

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
8b.

Toezeggingenlijst

Op 18 september jl. is er een raadsinformatiememo over Ambtelijk horen verstuurd
samen met het evaluatierapport.
N.a.v. de ingezonden brief van Boekhandel Plukker. Op 25 juli heeft een gesprek
plaatsgevonden met boekhandel Plukker. Hierover heeft de raad een mail ontvangen
op 4 september jl.
De toezegging over wensen en bedenkingen tafelzilver is een continue proces en wordt
door de griffie gemonitord en is hiermee afgedaan.
Bovenstaande toezeggingen zijn afgedaan en kunnen met instemming van de raad van
de toezeggingenlijst af worden gehaald.
9a.

Ingekomen post

De raad ziet graag de volgende brieven terug in de oordeelsvormende vergadering op
16 oktober 2018:
- Mevrouw Mulder (Seniorenpartij Schagen): Brief 18 09 11 van Gehandicaptenplatform
Schagen “Grasbetontegels"
- De heer Teerink (Duurzaam Schagen): Brief 18 09 14 van de heer J. Muntjewerf
“Nieuwsbrief VNverdrag"
Mevrouw Bredewold (Wens4U): Brief 18 09 17 van Partners voor Jeugd "Brief
aanbesteding Jeugdbescherming en jeugdreclassering". De voorzitter geeft aan dat
n.a.v. vragen van de SP de raad hier al over wordt geïnformeerd in een aparte
informatiebijeenkomst. Hierin worden de brieven van Partners voor Jeugd meegenomen.
9b.

Artikel 43 vragen

De heer Van de Beek geeft een reactie op de door de VVD gestelde vragen en de
beantwoording van het college m.b.t. de surfschool in Petten.
Portefeuillehouders van Kampen en Beemsterboer geven hun reacties.
Sprekers: Bredewold, Van de Beek, Rijnders.
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Hamerstukken
10.

Benoeming raadsadviseur

10a.

Benoeming nieuw steunfractielid VVD

De heer Vonk deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de
heer Vonk, Piket en Wang, mee dat deze zijn onderzocht en in orde zijn bevonden.
De heer Perton legt de belofte af en wordt benoemd tot steunfractielid van de VVD.
11.

Vaststellen fractievergoedingen 2017

12.

Actualisatie nota grond exploitatie

13.

Nota bodembeheer

14.

Vaststelling bestemmingsplan Slikvenpolder

Agendapunten 10 t/m 14 worden zonder hoofdelijke stemming conform het besluit
aangenomen.
Ter Bespreking
15.

Wensen en bedenkingen Molenweg 1

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de ingediende amendementen.
De heer Kruijer geeft een toelichting op het amendement van JESS.
Mevrouw Leijen geeft een toelichting op het amendement van PvdA, CDA, SP en
Duurzaam Schagen. De heer Broersen geeft hierop een aanvulling.
De heer Van de Beek geeft een toelichting op het amendement van de VVD.
Sprekers in de eerste termijn: Bredewold, Groot.
Reactie college: wethouder Beemsterboer.
Sprekers in de tweede termijn: Teerink, Bredewold, Van de Beek, Kruijer, Leijen, Groot.
Reactie college: wethouder Beemsterboer geeft aan het te verkopen aan de hoogste
bieder met verschillende mogelijkheden voor bestemming.
De heer Van de Beek geeft aan het amendement van de VVD in te trekken.
De heer Kroger geeft aan het amendement van JESS in te trekken.
De voorzitter brengt het amendement van PvdA, CDA, SP, Duurzaam Schagen in
stemming. Het amendement wordt unaniem (27 stemmen voor) aangenomen.
De voorzitter brengt het gewijzigde raadsbesluit in stemming.
Het gewijzigde raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.
16.

Wensen en bedenkingen snippergroen

Sprekers in de eerste termijn: Wang, Riteco, Bredewold, Kroger, Schrijver.
Reactie college: wethouder Beemsterboer zegt toe na twee jaar een evaluatie te
houden.
Portefeuillehouder van Kampen vat samen dat er ook rekening gehouden moet worden
met de financiële situatie, bijvoorbeeld mensen die wensen het te kopen, maar op dat
moment nog niet de financiën op orde hebben.
Sprekers in de tweede termijn: Bredewold, Kroger.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.
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17.

Koop locatie Stationsweg

De heer Dignum geeft een toelichting op het amendement van JESS.
Sprekers in de eerste termijn: Teerink, Rijnders, Bredewold,
Reactie college: wethouder Beemsterboer.
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Het amendement wordt met 9
stemmen voor (JESS, VVD, Duurzaam Schagen, SP) en 18 stemmen tegen verworpen.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.
18.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Folder overlast houtrook (Seniorenpartij Schagen)

Mevrouw Mulder geeft een toelichting op de motie.
Reactie college: wethouder Heddes geeft aan de motie over te nemen en aandacht te
besteden aan het juiste gebruik van houtkachels. Hij zal er op de website en in het
Schager Weekblad hier aandacht aan gaan besteden. Tevens zal de wethouder de RUD
en de GGD verzoeken op hun website hier eveneens aandacht aan te besteden,
geplaatst.

Sprekers: Van de Beek.
Jeugdzorg (SP)

De heer Rijnders geeft een toelichting op de motie.
Sprekers: Kroger, Piket, Van de Beek, Bredewold, Mulder, Teerink, Sanders.
Reactie college: wethouder Van der Veek zegt toe hier een extra beeldvormende
vergadering over in te lassen.
De heer Rijnders trekt hierbij het amendement in.
19.

Sluiting

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2018.
De raadsgriffier.

MeWouw-f. Zwagerman

De.

:ouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

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