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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
 
Uitgenodigd 

 
1 november 2022 
19.30 uur 
Raadszaal 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
Mevrouw M.C.P. Teijema 
Mevrouw M. de Vries-Adriaanse 
Aanwezig 29 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), R.M. Bakker (CDA), L. Dignum (JessLokaal), dhr. Kröger 
(JessLokaal), M. Streefkerk (JessLokaal), J.T. Kröger (JessLokaal), R.P. Zut 
(JessLokaal), M. Tesselaar (JessLokaal), J.P. Kruijer (JessLokaal), M.C.M. 
Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), A.S. Groot (Seniorenpartij 
Schagen), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), M.A.F. Wijnker 
(Seniorenpartij Schagen), G.E.M. Cooper-Limmen (Seniorenpartij 
Schagen), A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), J. W.J. Stam (VVD), R.A.J. Takes 
(VVD), J. Perton (VVD), V.C. 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). 
 
 
 
Wethouders P. de Nijs-Visser (CDA), S.C. Kruijer (JessLokaal), 
J.J. Heddes (PvdA), C.H.J. Quint (Seniorenpartij Schagen) 
 

  

  
Agenda 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

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

3. Inspreekrecht inwoners 
Er zijn geen insprekers. 
 

4. Vragenuur raadsleden 
Mevrouw Bredewold vraagt aan wethouder Kruijer wat de stand van zaken is over de 
uitbreiding van woonwagenkamp Tolkerdijk.  
 

T  Wethouder Kruijer geeft aan dat de deadline van 1 januari 2023 niet gehaald gaat 
worden en dat er gekeken wordt naar een oplossing i.v.m. de hypotheek van de 
bewoners. De wethouder komt hier z.s.m. schriftelijk op terug (toezegging). 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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5. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen  
Er zijn geen moties en amendementen ingediend. 
 

7. Vaststellen agenda 
Dhr. Jansen wil een stemverklaring afleggen bij hamerstuk 11.  
Dhr. Rijnders verzoekt om agendapunt 16 “Aanpassen integrale verordening sociaal 
domein i.v.m. adviesraad sociaal domein en studietoeslag” als hamerstuk te 
behandelen, aangezien hij de onderbouwing van de wethouder voldoende vindt. 

 
Mevr. Van Kampen legt de raad voor om agendapunt 16 “Aanpassen integrale 
verordening sociaal domein i.v.m. adviesraad sociaal domein en studietoeslag” als 
hamerstuk te behandelen. 
 

De raad gaat akkoord met de wijziging en de agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

8. Vaststellen besluitenlijst 20 september 2022 
De besluitenlijst van 20 september wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
9. Ingekomen post en vragen 

- Beantwoording artikel 43 vragen D66 over Moreel Appel 
- Beantwoording artikel 43 vragen Wens4u over armoedebeleid 

 
Mevr. Bredewold geeft een reactie op de beantwoording over de vragen inzake het 
armoedebeleid. Zij zal een pro actievere houding van de wethouder op prijs stellen.  
 
Hamerstukken  
 

10. BP Partiële Herziening PALLAS reactor 2022 Belkmerweg 63 A 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 
11. Vaststellen aangepast beeldkwaliteitsplan voor woningbouw aan de Lagedijkerweg   

 te Schagen.   
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. D66 is tegen deze ontwikkeling en vindt 4 
woningen te veel en het heeft geen effectieve regeling voor toekomstige kopers van 
bouwkavels. Daarnaast wil D66 niet meewerken aan besluitvorming waarbij de 
grondwinst meer is dan de 5%.  
 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

12. Herstelbesluit BP Piet Ottstraat Schagen en Melchiorstraat Oudesluis 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
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13. Vaststellen verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning  
 gemeente Schagen 2022 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 
14. Wijzigen verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

16.     Aanpassen integrale verordening sociaal domein i.v.m. adviesraad sociaal domein  
    en studietoeslag  

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

 Ter bespreking 

 

15. Benoeming Steunfractielid Liset Epskamp (JessLokaal) 
Mevr. Van Musscher deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven mee dat 
de geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde zijn bevonden. 
 
Het besluit wordt unaniem aangenomen. 
 

Mevr. Epskamp wordt benoemd tot steunfractielid van JessLokaal en legt de belofte 

af. 

  

17.     Vaststellen BP Helmweg 10 Groote Keeten 2022 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Rijnders, dhr. Jansen, mevr. Mulder-Keij, dhr. Bakker, dhr. 
Riteco, mevr. Van Vuuren, dhr. Streefkerk, mevr. Bredewold, mevr. Van Wijk-Ligthart. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen (GroenLinks, D66, 
Seniorenpartij en SP) aangenomen. 
 
 

18. 2e Tussenrapportage 2022 
De voorzitter van de auditcommissie, mevr. Glashouwer, geeft een korte toelichting     
vanuit de auditcommissie. 
De Auditcommissie geeft 3 verbeterpunten mee aan de raad: 
-Kom met een separaat raadsbesluit naar de raad t.b.v. begrotingswijzigingen; 
-Kom met een verbetering van het Risicomanagement en treasury & liquiditeit; 
-Ga planmatig en prioriterend aan de slag met de verbeterpunten. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Dignum, dhr. Vonk, dhr. Takes, dhr. Jansen, mevr. Van 
Musscher, mevr. Bredewold, dhr. Groot, ph Quint, ph Van Kampen. 
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Wethouder Quint geeft een toelichting op de gestelde vragen. 
 

T De wethouder neemt de aanbevelingen van de auditcommissie ter harte en deze 
zullen de volgende keer in het voorstel meegenomen worden. De verbetering van de 
treasury en liquiditeit komt, zoals al eerder afgesproken, in december 2022 naar de 
auditcommissie (toezegging). 
 
Mevr. Van Kampen geeft een reactie op de vragen over de brandweerkazerne.  
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Takes, dhr. Jansen, dhr. Dignum, ph Quint. 
 
Wethouder Quint vraagt een schorsing aan. 
 
De vergadering wordt geschorst om 20.27 en wordt om 20.43 uur hervat. 
 
Wethouder Quint geeft na de schorsing een reactie op de opmerkingen van de raad. 
 

T De wethouder zal een schriftelijke reactie geven op de vraag van de VVD waarom de 
uitkomst van de tussenrapportage nu in de begroting 2023 is meegenomen en niet in 
de kadernota (zoals eerder gemeld) (toezegging).   
 
Dhr. Takes legt een stemverklaring af namens de VVD. Het stuk is onvolledig en 
hierdoor kan het controlerecht niet goed uitgevoerd worden. De VVD neemt de 2e 
tussenrapportage ter kennisname aan en zal dus tegen stemmen. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD) 
aangenomen. 
 
 

19. Moties vreemd aan de orde van de dag 
Er zijn geen moties ingediend. 

 

20. Sluiting 

 

 Vastgesteld in de vergadering van 20 december 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/2022/01-november/19:30

