
 

 

1 

 

  
 
 

 
Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
3 november 2020 
17.00 -18.00 & 19.30 uur 
Via teams 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
De heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries-Adriaanse (griffiemedewerker) 
Aanwezig 28 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker vanaf 19.40 uur (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), M.C.M. 
Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), A.S. Groot 
(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),  F. Teerink (Duurzaam 
Schagen), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), L.A.J. Riteco (GroenLinks), H.P. 
Bredewold (Wens4U). 
 
P.F.J. Vriend (Seniorenpartij) 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit (JESS), J.J. 
Heddes (PvdA)  

 

 
Agenda 

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

2. Algemene beschouwingen 

Alle fractievoorzitters geven een toelichting op hun algemene beschouwingen. 

 

Sprekers: Dhr. Groot, dhr. Rijnders, dhr. Lensink, dhr. Kröger, dhr. Schrijver, dhr. 

Teerink, dhr. Van de Beek, dhr. Riteco, mevr. Bredewold, dhr. Jansen. 

 

 De voorzitter schorst de vergadering om 18.05 uur. 

De voorzitter heropent de vergadering om 19.30 uur. 

 

3. Bepaling stemvolgorde 

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

 

4. Inspreekrecht inwoners 

Geen insprekers. 
 

5. Vragenuur raadsleden 
Er zijn geen vragen ingediend. 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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6. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

7. Aangekondigde moties en amendementen 
Amendementen: 
- CDA, JESS en GroenLinks op de verordening op de heffing en invordering van 

afvalstoffenheffing 2021 
- Wens4U inzake afvalstoffenheffing 2021 

- VVD inzake Begroting 2021 

 
Moties: 
- PvdA Dirkshorn Zuid 
- CDA, PvdA, Seniorenpartij, GroenLinks, Wens4U en SP inzake Bladkorven 
- Wens4U inzake lachgas 
- Seniorenpartij inzake beleid plaatsen en of verwijderen verkeerstekens 
- D66 en GroenLinks Motie van treurnis wethouder infrastructuur en duurzaamheid 
- GroenLinks inzake begroting bezuiniging personeelsbudget 
- GroenLinks begroting en duurzaamheidsprogramma 
- Duurzaam Schagen inzake open-jongerenwerk 
- Duurzaam Schagen inzake Jeugdzorgplus 
- SP inzake OZB en heffingen 
- Wens4U inzake Mijn buurt digitaal 
 

8. Vaststellen agenda.  
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
9. 2e tussenrapportage 2020 

De voorzitter van de auditcommissie, mevr. Glashouwer, geeft een korte toelichting 

vanuit de auditcommissie.  

 

 Sprekers 1e termijn: Mevr. Glashouwer, dhr. Riteco, dhr. Lensink, dhr. Van de Beek, 

mevr. Bredewold, dhr. Jansen, dhr. Rijnders, dhr. Schrijver, dhr. Groot, ph Kruit. 

 

Wethouder Kruit bedankt de voorzitter van de auditcommissie en geeft een reactie op 

de vragen en opmerkingen. 

  

Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Riteco, ph Heddes, mevr. Van Kampen, ph Kruit, 

dhr. Schrijver. 

 

T Wethouder Heddes zegt toe dat hij met een schriftelijke reactie naar de raad komt. 

  

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.  

Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

 
10. Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 

Motie GroenLinks inzake begroting bezuiniging personeelsbudget 
Motie GroenLinks begroting en duurzaamheidsprogramma 
Motie Duurzaam Schagen inzake open-jongerenwerk 
Motie Duurzaam Schagen inzake Jeugdzorgplus 
Motie SP inzake OZB en heffingen 
Motie Wens4U inzake Mijn buurt digitaal 
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Motie Wens4U inzake verbod lachgas 
Amendement VVD Begroting 2021 
 

Portefeuillehouders Kruit, Van der Veek, Heddes en Beemsterboer geven een reactie 

op de algemene beschouwingen en beantwoorden nog enkele vragen.  

 

T Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de ingediende moties en zegt het 

volgende toe: 

- Motie Wens4U digitaal buurten: deze motie te bespreken in de focusgroep Eenzaamheid; 

- Motie Duurzaam Schagen Jeugdzorgplus: de motie mee te nemen in de nieuwe opzet voor 

2023; 

- Motie Wens4U verbod lachgas: naar de mogelijkheden te kijken; 

 

 Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende moties.  

   

 De indieners van de moties geven een toelichting op hun motie. 

 

Sprekers 2e termijn: Dhr. Kröger, dhr. Kruijer, dhr. Van de Beek, dhr. Teerink, dhr. 

Riteco, mevr. Bredewold, dhr. Groot, mevr. Mulder, dhr. Schrijver, dhr. Jansen, mevr. 

Bredewold, dhr. Lensink, dhr. Rijnders, mevr. Van Kampen, dhr. Beemsterboer. Mevr. 

Kruit, 

 

De voorzitter zegt toe dat de ph de motie Wens4U verbod lachgas meeneemt naar de 

VNG.  

 

Sprekers 3e termijn: Dhr. Van der Veek, mevr. Bredewold, dhr. Riteco. dhr. Lensink, 

dhr. Rijnders. 

 

De voorzitter brengt het amendement van VVD “Begroting 2021” in stemming. 

Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht 

dat D66, het CDA, de PvdA, GroenLinks, Duurzaam Schagen en Wens4U tegen hebben 

gestemd. 

 

Mevr. Bredewold legt een stemverklaring af. Zij gaat wel akkoord met het raadsbesluit, 

maar is niet akkoord met het stuk over de afvalstoffenheffing.  

Dhr. Van de Beek legt een stemverklaring af. Hij is tegen het raadsbesluit, want hij 

vindt de ambitie voor de woningbouw te laag. 

 

De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.  

Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 

dat de VVD en SP tegen hebben gestemd (5 stemmen tegen, 23 stemmen voor) 

 

De motie van GroenLinks “begroting bezuiniging personeelsbudget” wordt 

ingetrokken.  

 
De moties van Duurzaam Schagen “Jeugdzorgplus”  en “open-jongerenwerk”  worden 
ingetrokken. Dit na toezegging van de wethouder. 
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De motie Wens4U “verbod lachgas” wordt ingetrokken. Dit na toezegging van de 

voorzitter dat de wethouder dit punt op gaat pakken.  

 
De motie Wens4U “mijn buurt digitaal” wordt ingetrokken. Dit na toezegging van de 

wethouder om dit punt verder op te pakken.  

 
De voorzitter brengt de motie GroenLinks “begroting en duurzaamheidsprogramma” in 

stemming. De motie wordt met  algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt 

geacht dat VVD, Seniorenpartij en PvdA voor hebben gestemd (18 stemmen voor en 10 

stemmen tegen). 

 

              De voorzitter brengt de motie SP “OZB en heffingen” in stemming. 

De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat CDA, 

JESS, PvdA, GroenLinks en Wens4U tegen hebben gestemd (10 stemmen voor en 18 

stemmen tegen). 

 

11. Belastingverordeningen 2021 

Amendement CDA, JESS en GroenLinks op de verordening op de heffing en invordering 
van afvalstoffenheffing 2021. 
Amendement Wens4U afvalstoffenheffing 2021 

 

De indieners geven een toelichting op hun ingediende amendement.  

 

Wethouder Heddes geeft een reactie op de toelichting van de amendementen. 

 

Sprekers: ph Heddes, dhr. Van de Beek, dhr. Schrijver, dhr. Groot, dhr. Teerink, dhr. 

Riteco, dhr. Kröger, dhr. Jansen, dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, dhr. Lensink. 

 

De voorzitter brengt het amendement van Wens4U “”afvalstoffenheffing 2021” in 

stemming. 

Het amendement is met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat de 

SP en Wens4U voor hebben gestemd. (2 stemmen voor en 26 stemmen tegen). 

 

De voorzitter brengt het amendement van CDA, JESS en GroenLinks ”verordening op 

de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021” in stemming. 

Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 

dat Seniorenpartij, PvdA, Duurzaam Schagen, SP, Wens4U tegen hebben gestemd (19 

stemmen voor en 9 stemmen tegen). 

 

Mevr. Bredewold legt een stemverklaring af. Zij stemt met alle voorliggende 

raadsbesluiten in, behalve met die van de afvalstoffenheffing. 

Dhr. Groot legt een stemverklaring af. Zijn fractie stemt in met alle voorliggende 

raadsbesluiten, behalve met die van de afvalstoffenheffing. 

Dhr. Rijnders legt een stemverklaring af. Hij zal instemmen, maar is het niet eens met 

de inflatiecorrectie. 

 

 De voorzitter brengt alle voorliggende raadsbesluiten, inclusief het geamendeerde 

raadsbesluit Afvalstoffenheffing 2021 in stemming. De raadsbesluiten worden met 
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algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht dat de VVD tegen heeft 

gestemd (4 stemmen tegen en 24 stemmen voor). 

 

12. Moties vreemd aan de orde van de dag (doorgeschoven vanuit raadsvergadering 27 

oktober 2020) 

Motie PvdA Dirkshorn Zuid 
Sprekers: Mevr. Leijen, dhr. Jansen, ph Beemsterboer 
 
Mevr. Leijen geeft een toelichting op de motie. Aangezien alle kavels al verkocht zijn is 
de motie inmiddels overbodig geworden en trekt de motie daarom in.  
Dhr. Jansen vraagt aan de portefeuillehouder of er nog een overgangsrecht is en vallen 
er nog wat projecten onder deze regeling?  
 

T Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de ingediende motie en geeft aan eerst 
de overgangsregeling af te wachten en zal in januari met een lijst komen naar de raad. 

 
 

Motie CDA, PvdA, Seniorenpartij, GroenLinks, Wens4U en SP inzake Bladkorven 
De indieners geven een korte toelichting op het ingediende amendement. 
 
Sprekers: Dhr. Wiskerke, dhr. Rijnders, ph Heddes, dhr. Van der Veek, dhr. Dignum, 
dhr. Jansen, dhr. Groot, mevr. Bredewold. 
 

T Wethouder Heddes geeft een reactie op de toelichting van de motie. Hij wil de motie 
overnemen. Hij zal kijken hoe dit voor volgend jaar herfst gerealiseerd kan worden en 
komt over ongeveer 2 maanden terug bij de raad met de verzamelde informatie, 
voorstel en kostenplaatje.   
 

De motie wordt ingetrokken i.v.m. de toezegging van de wethouder.  

 
Motie van treurnis D66 en GroenLinks t.b.v. wethouder infrastructuur en 
duurzaamheid 
Dhr. Jansen en dhr. Riteco geven een toelichting op de ingediende motie.  

 

Wethouder Heddes geeft een reactie op de motie van treurnis. 

 

Sprekers: Dhr. Kröger, dhr. Dignum, dhr. Schrijver, dhr. Teerink, dhr. Lensink, dhr. 

Rijnders, mevr. Bredewold, dhr. Wang, dhr. Van de Beek. 

 

De voorzitter brengt de motie van treurnis van D66 en GroenLinks in stemming. 

De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat de 

Seniorenpartij, VVD,  GroenLinks en D66 voor hebben gestemd.  (9 stemmen voor en 

19 stemmen tegen). 

 

Motie Seniorenpartij inzake beleid plaatsen en of verwijderen verkeerstekens  
Dhr. Wang geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de toelichting van de motie.  
 
Sprekers: Dhr. Van de Beek, dhr. Kröger, mevr. Bredewold, dhr. Schrijver, dhr. Riteco. 
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Wethouder Heddes wil graag kijken naar de voorbeelden die dhr. Wang aangeeft, waar 
geen verkeersbesluit over genomen zou zijn. Hij wil graag de kans krijgen om dit op te 
pakken en mocht dit niet voldoende zijn, kan de motie altijd nog ingediend worden. 
 

Dhr. Wang trekt voorlopig de motie in, in afwachting van het onderzoek inzake de 

verkeersbesluiten en de reactie van de wethouder. 

 

13. 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/664644/Begrotingsraad%2003-11-2020

