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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
 
Uitgenodigd 

 
27 oktober 2020 
19.30 uur 
Via teams 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
De heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries - Adriaanse 
Aanwezig 29 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), P. 
de Nijs-Visser (CDA), P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA), J. Wiskerke (CDA), G.J. 
Slijkerman (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), W. Vonk (CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), 
M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij), C.C. Wang (Seniorenpartij), A.S. Groot 
(Seniorenpartij) vanaf 19.45 uur,  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), 
J.C. Schrijver (PvdA), M.A. Leijen (PvdA), H.C.P.M. Piket (PvdA),  F. Teerink (Duurzaam 
Schagen), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), L.A.J. Riteco (GroenLinks), H.P. 
Bredewold (Wens4U).  
 
 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer, S.J.A. van der Veek, J.M. Kruit, J.J. Heddes 

 

 
Agenda  

1. Opening 
 

2. Bepaling stemvolgorde 

Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
Dhr. Piket als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

Schriftelijke inspraakreactie van mevr. Stoffer namens VvE Callantsduyne betreffende 

agendapunt 21 Vaststellen bestemmingsplan Helmweg 10 Groote Keeten. 

 

Dhr. Kramer spreekt in over agendapunt 21 Vaststellen bestemmingsplan Helmweg 10. 

 

 Dhr. De Leeuw van De Leeuw Projectontwikkeling B.V. spreekt in over de 
Migrantenhuisvesting op De Lus. 
 
Dhr. Mud spreekt in over agendapunt 18, Noordkop Centraal. 
 

  

4. Vragenuur raadsleden 
 Dhr. Groot heeft vragen over Dorpsraad Schagerbrug en over het ouderenvervoer.  
 
Mevr. Van Wijk heeft ook vragen over de participatie rondom de Schagerweg in 
Schagerbrug 
 

 Wethouder Heddes en wethouder Kruit geven een reactie op de gestelde vragen. 
T Wethouder Van der Veek geeft aan dat ze een maand geleden gestart zijn met een 

inventarisatie over hoe ze het ouderenvervoer duurzaam in de lucht kunnen houden.  
Hij verwacht binnenkort de 1e bevindingen te krijgen en zal deze naar de raad sturen.  

Besluitenlijst gemeenteraad 
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Mevr. Bredewold heeft vragen over het arbeidsmigranten hotel op De Lus.  
 
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen.  

 
 Dhr. Riteco heeft vragen over de communicatie m.b.t. coronamaatregelen/richtlijnen 
die vanuit de gemeente gedaan worden en vanuit de veiligheidsregio. Daarnaast is hij 
benieuwd hoe wethouder Beemsterboer zijn tijd gaat verdelen t.b.v. campagne voeren 
voor de landelijke politiek en zijn huidige functie van wethouder bij de gemeente. 
  
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vraag rondom zijn campagne voor 
de landelijke politiek en zijn baan als wethouder.  
 

T Mevr. Van Kampen geeft een reactie op de vragen rondom de verwarrende 
communicatie vanuit de gemeente en vanuit de veiligheidsregio en geeft aan dit punt 
mee te nemen in haar overleg met de veiligheidsregio van donderdag 29 oktober 2020.  
 

5. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 

6. Vaststellen agenda.  
Er is een interpellatieverzoek van D66 binnengekomen over het Verkeerscirculatieplan 

en er is een interpellatieverzoek van de Seniorenpartij binnengekomen over het 

verlenen van de omgevingsvergunning zonneweide. Deze verzoeken staan 

geagendeerd als agendapunt 23. 

 

Agendapunt 12 wordt een bespreekpunt i.v.m. het ingediende amendement. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
 

7. Aangekondigde moties en amendementen 
Amendementen: 

- Wens4U over toeristenbelasting vrijstelling tot 16 jaar 

- JESS PvdA SP D66 over tarief aanpassing toeristenbelasting 

- D66 Wens4U over Noordkop Centraal 

- CDA JESS PvdA over Noordkop Centraal 

- D66 SP GroenLinks over Helmweg 10 

- D66 SP GL DS over BP kustzone Petten 
 

Moties:  

- PvdA over Dirkshorn Zuid 

- CDA PvdA Seniorenpartij GroenLinks Wens4U SP over Bladkorven 

- Wens4U over verbod lachgas 

- Seniorenpartij over beleid plaatsen en of verwijderen verkeerstekens 
 

8. Besluitenlijst 30 juni 2020 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

9. Ingekomen post en vragen 

Ingekomen stukken 
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 Dhr. Teerink vraagt het college om de lijst van ingekomen stukken goed na te kijken op 

juistheid. De brief van dhr. Brand (20 10 01) is gestuurd namens de samenwerkende 

ouderenbonden. Daarnaast is hij benieuwd hoe dit wordt afgedaan door het college en 

ziet graag een afschrift aan de raad tegemoet.  

T De voorzitter geeft aan dat de juistheid beter gecontroleerd gaat worden en doet de 

toezegging dat de reactie van het college naar de ouderenbonden ook naar de raad 

komt.  

 

Artikel 43 vragen 

Er zijn vragen ingediend door D66 over Dorpen/Roggeveenstraat in Schagen  

Sprekers: Dhr. Jansen, ph Beemsterboer. 

 

T Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen en zegt toe dat hij 

gaat nadenken over hoe de raad geïnformeerd wordt inzake grotere bouwaanvragen 

en zal hier een terugkoppeling over geven.  

 

10. Benoeming steunfractielidmaatschap dhr. Polle (Duurzaam Schagen)  

Dhr. Piket deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven mee dat de 

geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde zijn bevonden. 

 

Het besluit wordt unaniem aangenomen. 

 

De heer Polle legt de belofte af en wordt benoemd tot Steunfractielid van Duurzaam 

Schagen. 

  

Hamerstukken 

 

11. Projectopdracht nieuwbouw Kazerne Dirkshorn 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

12. Vaststellen bp nieuwbouwlocatie Denneweg 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

13. Vaststellen bp Veluweweg 44 Adamsland Waarland 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

14. Vaststellen bp Ruigeweg 79 Sint Maartensbrug 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

15. Vaststellen bp Schaapskuilweg 16 Waarland 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

  

16. Vaststellen bp Bonkelaarsdijk 5 Schagen 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

Ter bespreking 

 

17. Vaststellen bp Kustzone Petten 2020 (= agendapunt 12 in Notubiz) 
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Er ligt een amendement van D66 SP GL DS ingediend inzake BP kustzone Petten. 

De indieners van het amendement geven een toelichting op het ingediende 

amendement. 

 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Teerink, dhr. Riteco, dhr. Kruijer, dhr. Lensink, 

dhr. Stam, ph Beemsterboer.  

 

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen.  

 

Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt met 25 stemmen tegen en 4 

stemmen voor (D66, GroenLinks, Duurzaam Schagen, SP) verworpen.  

 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt met 4 stemmen tegen (D66, Seniorenpartij, GroenLinks, 
Duurzaam Schagen, SP) en 25 stemmen voor aangenomen. 
 
 

18. Noordkop Centraal 
Er zijn 2 amendementen binnengekomen voor dit agendapunt. Een amendement van 

D66 en Wens4U en een amendement van CDA, JESS en PvdA. 

 

De indieners van de ingediende amendementen geven een toelichting op hun 

ingediende amendement. 

 

 Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold, dhr. Wiskerke, dhr. Kröger, dhr. 

Schrijver, dhr. Groot, dhr. Van de Beek, dhr. Rijnders, dhr. Riteco, ph Kruit.  

 

 Wethouder Kruit geeft antwoord op de gestelde vragen.   

  

 Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold, dhr. Kröger, dhr. Wiskerke, dhr. 

Schrijver, dhr. Groot, dhr. Van de Beek, dhr. Rijnders, dhr. Kröger, dhr. Riteco, ph Kruit. 

  

Het amendement van D66/Wens4U wordt ingetrokken.   

Na discussie wordt het amendement van het CDA, JESS en PvdA gewijzigd (De 

portefeuillehouder op te dragen wordt gewijzigd in de portefeuillehouder te 

verzoeken). 

 

 Dhr. Kroon legt een stemverklaring af, hij vindt de continuïteit belangrijk. Zonder 

omroep is er geen democratie en steunt daarom het gewijzigde amendement. 

 Mevr. Van Wijk legt een stemverklaring af en gaat mee in het gewijzigde amendement. 

Wel met voorbehoud dat er een bedrag gereserveerd wordt voor de 

accountantsverklaring. Het is belangrijk dat Noordkop Centraal begeleid en 

ondersteund wordt in hun financiële beleid en daardoor in de toekomst minder steun 

en subsidie nodig heeft. 

 Dhr. Van de Beek legt een stemverklaring af en is tegen het voorstel. Het voelt niet 

goed om deze partij financieel te steunen.  

 Dhr. Groot legt een stemverklaring af en gaat akkoord met het gewijzigde 

amendement.  
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 Dhr. Stam legt een stemverklaring af. Hij ziet het belang Noordkop Centraal in en 

stemt voor het voorstel. 

  

Het amendement van CDA, JESS en PvdA wordt in stemming gebracht en wordt met 1 

stem tegen (VVD) en 28 stemmen voor aangenomen. 

 

 De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt met 28 stemmen voor en 1 stem tegen (VVD) aangenomen. 

 

19. Toeristenbelasting 
Amendement Wens4U inzake toeristenbelasting vrijstelling tot 16 jaar; 

Amendement JESS, D66, PvdA inzake tarief aanpassing toeristenbelasting; 

Amendement SP en D66 inzake toeristenbelasting. 

 

 Dhr. Rijnders geeft aan zijn ingediende amendement in te trekken en zich aan te 

sluiten bij het amendement van JESS, PvdA en D66. 

 

 De indieners van de andere amendementen geven een toelichting op hun ingediende 

amendement. 

  

Sprekers 1e termijn: Dhr. Rijnders, dhr. Kröger, dhr. Piket, mevr. Bredewold, mevr. De 

Nijs, dhr. Groot, dhr. Van de Beek, dhr. Riteco, ph Kruit. 

 

Wethouder Kruit geeft een korte reactie op de vragen. 

 

Sprekers 2e termijn: Dhr. Kröger, dhr. Piket, mevr. De Nijs, mevr. Bredewold, dhr. 

Jansen, dhr. Groot. 

 

Het amendement van Wens4U wordt ingetrokken. Mevr. Bredewold wacht het 

verdere onderzoek af.  

 

Het amendement van JESS, D66 en PvdA wordt in stemming gebracht en met 19 

stemmen tegen en 10 stemmen voor (D66, JESS, PvdA, GroenLinks DS SP) verworpen. 

 

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen (D66, PvdA, 

GroenLinks, Duurzaam Schagen en SP) aangenomen. 

 

 

 

20. Vaststellen integraal beleidsplan Sociaal Domein “maatwerk voor onze inwoners” en 
de integrale verordening Sociaal Domein 

 
 Sprekers 1e termijn: Dhr. Piket, dhr. Jansen, mevr. Glashouwer, mevr. Mulder, dhr. 

Dignum, mevr. Bredewold, mevr. Van Wijk, ph Van der Veek. 

 

T Wethouder Van der Veek geeft een toelichting op de gestelde vragen. Er wordt 
gekeken hoe de afgelopen 3 maanden zijn verlopen en zegt toe de uitkomsten te 
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bespreken met de raad en eventuele knelpunten te benoemen. Daarnaast is het goed 
om in het voorjaar te evalueren hoe het gaat.  
 

 Sprekers 2e termijn: Dhr. Piket, mevr. Bredewold, mevr. Van Wijk, mevr. Glashouwer, 

ph Van der Veek. 

 

T Wethouder Van der Veek zegt toe participatie in coronatijd terug te laten komen in een 
beeldvormende vergadering. 

 
  

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

 

21. Vaststellen bp Helmweg 10 Groote Keeten  

Amendement D66, SP en GroenLinks inzake Helmweg 10. 

 
Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement. 

 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Rijnders, dhr. Riteco, mevr. Leijen, dhr. Lensink, 

dhr. Wang, dhr. Stam, dhr. Teerink, dhr. Kruijer, mevr. Bredewold, ph Beemsterboer. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft een korte toelichting op dit agendapunt. 

 

Dhr. Lensink doet het ordevoorstel om het agendapunt aan te houden, omdat er nog 

veel vragen zijn vanuit de raad.  

Na een stemronde gaat de raad hiermee akkoord (23 stemmen voor en 6 stemmen 

tegen) en het agendapunt wordt van de agenda afgehaald en zal op een later moment 

terugkomen op de agenda. 

 

22. Interpellatieverzoek 

D66 inzake verkeerscirculatieplan 

Dhr. Jansen gaat in debat met wethouder Heddes over de door zijn fractie gestelde 

vragen. 

 

T Wethouder Dhr. Heddes geeft een reactie op het verzoek van D66 en wil dit 

onderwerp graag bespreken in de oordeelsvormende vergadering van 24 november as. 

Hij verwacht medio zomerreces dat het verkeersplan naar de raad komt.  

 

Sprekers: Dhr. Riteco, dhr. Jansen. 

 

Seniorenpartij inzake verlenen omgevingsvergunning Zonneweide 

Dhr. Wang gaat in debat met wethouder Beemsterboer over de door zijn fractie 

gestelde vragen. 

Wethouder Dhr. Beemsterboer geeft antwoord op de ingediende vragen.   

Dhr. Wang bedankt de wethouder voor de beantwoording en is niet tevreden met de 

beantwoording en dient staande de vergadering een motie van afkeuring in.  
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Wethouder Beemsterboer is verbaasd over de indiening van de motie, ook gezien het 

feit dat hij zich aan de regels rondom vergunningverlening heeft gehouden.   

Sprekers: Dhr. Wang, dhr. Schrijver, mevr. Bredewold, dhr. Lensink, dhr. Kröger, dhr. 

Riteco, dhr. Teerink, ph Van der Veek, dhr. Rijnders. 

Dhr. Wang geeft een reactie op de reacties vanuit de raad en trekt de motie in en wil 

graag in gesprek met de wethouder. 

 
23. Moties vreemd aan de orde van de dag (agendapunt wordt doorschuiven naar raad 

3/11) 
 Motie PvdA inzake Dirkshorn Zuid 

Motie CDA PvdA Seniorenpartij GroenLinks Wens4U SP inzake Bladkorven 

Motie Wens4U inzake verbod lachgas 

 
24. Sluiting 

 

 

 Vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020. 

 
 

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://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/664640/Gemeenteraad%2027-10-2020

