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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Gast: 
Uitgenodigd 

 
8 november 2022 
19.30 uur 
Raadszaal 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
De heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries-Adriaanse 
Aanwezig 28 leden: W. Vonk (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), J. Wiskerke (CDA), M. van 
Oerle (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). 
D. Burger-de Graaf (CDA), 
 
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. 
 

 
2. Algemene beschouwingen 

Alle fractievoorzitters geven een toelichting op hun algemene beschouwingen. 
 

 De voorzitter schorst de vergadering om 18.00 uur. 
De voorzitter heropent de vergadering om 19.00 uur. 
 

3. Reactie College op algemene beschouwingen 
Portefeuillehouders Quint, Heddes, De Nijs, Kruijer, en Van Kampen geven een reactie op de 
algemene beschouwingen en doen de volgende toezeggingen: 

-De raad krijgt in de oordeelsvormende vergadering van 29 of 30 november 2022 een 
uitgewerkt voorstel voorgelegd voor het invoeren van een toets waarbij het inkomen wordt 
meegewogen bij de toekenning van de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden 
(Toezegging wethouder Quint).  
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-In het 1e kwartaal van 2023 wordt het gemeenschappelijke riool en stedelijk waterplan aan 
de raad aangeboden. Hier zal in december 2022 een informatieavond over gehouden 
worden. Hier volgt nog een uitnodiging voor (Toezegging wethouder Heddes). 

-Er wordt een gesprek ingepland met Dhr. Riteco van GroenLinks over de voortgang van de 
ingediende moties van Juli 2022. (Toezegging wethouder Heddes). 

-Er komt binnenkort een energie armoedeplan naar de raad. (Toezegging wethouder De 
Nijs).  

-De Motie van de SP “Inkomensgrenzen gemeentelijke ondersteuning naar 130%” en de 
motie van Wens4U “Regeling dierenhulp minima” worden onderzocht op haalbaarheid en de 
wethouder komt hier in februari 2023 bij de raad op terug (Toezegging wethouder De Nijs). 
 
-De uitkomsten van het woningmarktonderzoek zijn in het 1e kwartaal van 2023 beschikbaar 
en komen dan naar de raad toe. (Toezegging wethouder Kruijer). 

- De kaders over toekomstige ontwikkelingen, conform de motie ingediend in maart 2021, 
worden vastgelegd in beleidsregels en een plan van aanpak. Deze zullen eerdaags naar de 
raad gestuurd worden. (Toezegging wethouder Kruijer). 

-De reactie van het college op de concept Energievisie van de taskforce energie infrastructuur 
(ingesteld door de provincie) wordt gedeeld met de raad, zodra deze klaar is (Toezegging 
wethouder Kruijer). 

-Een deel van de uitkomsten van het Berenschot onderzoek is aan het eind van 2022 klaar en 
wordt dan naar de raad gestuurd. (Toezegging portefeuillehouder Van Kampen).  

-De raad krijgt een Raadsinformatiememo naar de raad komt over de hoge kosten bij de 
cluster afval (Toezegging portefeuillehouder Van Kampen). 

- De uitkomsten van het onderzoek van cluster WMO en dienstverlening zullen in het 1e 
kwartaal van 2023 bekend zijn. De raad wordt hierover dan geïnformeerd. Toezegging 
portefeuillehouder Van Kampen). 

-De raad in november 2022 geïnformeerd zal worden in een oordeelsvormende vergadering 
over het onderzoek m.b.t. oneigenlijk woninggebruik. De informatie gaat in op hoeveel 
woningen er bezocht zijn en wat het effect van deze bezoeken is. (Toezegging 
portefeuillehouder Van Kampen).  

 
4. Bepalen stemvolgorde 

Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt mevr. Tesselaar 
als eerste haar stem uit. 

 
5. Inspreekrecht inwoners  

Er zijn geen insprekers. 

 
6.  Vragenuur raadsleden 

  Er zijn geen vragen gesteld. 

 
7.  Mededelingen 
  Geen mededelingen. 
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8.  Aangekondigde moties en amendementen 
 Amendementen: 

- Amendement GroenLinks Stimuleren biologische landbouw 
- Amendement GroenLinks Woningbouw 
- Amendement GroenLinks Moreel Appel 
- Amendement Wens4U Toevoegen tekst in begroting doelstelling en resultaten 

evenementen 
 

   Moties 

- Motie SP Busvervoer binnen gemeente Schagen voor € 1,- 
- Motie SP Inkomensgrenzen gemeentelijke ondersteuning naar 130% 
- Motie SP Minimum percentage kampeerplaatsen op recreatieterreinen 
- Motie PvdA CDA SP Wens4U GroenLinks JessLokaal Kostendelersnorm 
- Motie Wens4U Regeling dierenhulp minima 
- Motie Seniorenpartij Respijtzorg 
- Motie GroenLinks Openbaar vervoer lobby 
- Motie GroenLinks Energiearmoede verenigingen 
-   

9. Vaststellen agenda 
Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld 

  
10. Begroting 2023 

- Amendement GroenLinks Stimuleren biologische landbouw 
- Amendement GroenLinks Woningbouw 
- Amendement GroenLinks Moreel Appel 
- Amendement Wens4U Toevoegen tekst in begroting doelstelling en resultaten 

evenementen 
- Motie SP Busvervoer binnen gemeente Schagen voor € 1,- 
- Motie SP Inkomensgrenzen gemeentelijke ondersteuning naar 130% 
- Motie SP Minimum percentage kampeerplaatsen op recreatieterreinen 
- Motie PvdA CDA SP Wens4U GroenLinks JessLokaal Kostendelersnorm 
- Motie Wens4U Regeling dierenhulp minima 
- Motie Seniorenpartij Respijtzorg 
- Motie GroenLinks Openbaar vervoer lobby 
- Motie GroenLinks Energiearmoede verenigingen 
 
De indieners van de moties en amendementen geven een toelichting op hun motie en of 
amendement. 

 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, dhr. Dignum, dhr. Riteco, mevr. Van 
Wijk-Ligthart, mevr. Van Vuuren, dhr. Jansen, mevr. Mulder-Keij, dhr. Vonk, ph Quint, ph 
Heddes, ph Kruijer, ph De Nijs. 

De wethouders geven een reactie op de vragen vanuit de raad en de ingediende 
amendementen en moties. 

  
 Wethouder Heddes geeft aan de ingediende vragen van D66 en de VVD schriftelijk te 

beantwoorden middels de gebruikelijke route.  
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De wethouder geeft aan:  
- De motie van de SP “Busvervoer binnen gemeente Schagen voor € 1,-“ over te willen 
nemen. 
- In gesprek te willen gaan met de NS over de motie van GroenLinks “Openbaar vervoer 
lobby” om te kijken of hier nog iets aan te doen valt (toezegging). 
 
De voorzitter brengt het amendement GroenLinks inzake Stimuleren biologische landbouw 
in stemming.  
Het amendement wordt met 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD) aangenomen.  
 
Het amendement GroenLinks inzake Woningbouw is ingetrokken en zal niet in stemming 
gebracht worden. 
 
De voorzitter brengt het amendement GroenLinks inzake Moreel Appel in stemming.  
Het amendement wordt met 8 stemmen voor (D66, GroenLinks, VVD, Wens4U en SP) en 20 
stemmen tegen verworpen.  
 
De voorzitter brengt het amendement Wens4U Toevoegen tekst in begroting doelstelling en 
resultaten evenementen in stemming.  
Het amendement wordt unaniem aangenomen.  
 
De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  
 
Mevr. Bredewold en dhr. Rijnders leggen een stemverklaring af. Zij zullen voor stemmen, 
maar nemen afstand van de inkomensafhankelijke WMO en het voortzetten van het moreel 
appel. 
 
Mevr. Van Wijk- Ligthart geeft aan dat de VVD de begroting niet kan steunen en daardoor 
ook niet het moreel appel.   
 
 Het geamendeerde raadsbesluit wordt met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen (VVD, D66 
en GroenLinks) aangenomen waarbij Wens4U, de SP en de VVD een stemverklaring hebben 
afgegeven.  
  
De motie van Wens4u inzake Regeling dierenhulp minima is overgenomen door de 
wethouder en zal niet in stemming gebracht worden.  
  
De motie van de SP inzake Busvervoer binnen gemeente Schagen voor € 1,- is overgenomen 
door de wethouder en zal niet in stemming gebracht worden. 
 
De motie van de SP inzake Inkomensgrenzen gemeentelijke ondersteuning naar 130% is 
overgenomen door de wethouder en zal niet in stemming gebracht worden. 
 
De motie van de SP inzake Minimum percentage kampeerplaatsen op recreatieterreinen is 
ingetrokken en zal niet in stemming gebracht worden. 
 
De voorzitter brengt de motie van PvdA CDA SP Wens4U GroenLinks JessLokaal inzake de 
Kostendelersnorm in stemming. 
Mevr. Van Wijk-Ligthart legt een stemverklaring af. De VVD gaat akkoord met de motie, maar 
had graag bij de 2e bullit gezien dat er eerst een plan naar de raad zou komen i.p.v. meteen 
uitvoeren.  
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De motie wordt met 27 stemmen voor en 1 stem tegen (D66) aangenomen. 
 
De aangepaste motie van de Seniorenpartij inzake Respijtzorg is overgenomen door de 
wethouder en zal niet in stemming gebracht worden. 
 
De voorzitter brengt de motie van GroenLinks inzake Openbaar vervoer lobby in stemming. 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
De motie van GroenLinks inzake Energiearmoede verenigingen is ingetrokken, want de 
wethouder is hier al mee bezig en zal niet in stemming gebracht worden. 
 

 
11. Moties vreemd aan de orde van de dag 

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

 
12. Sluiting 

Vastgesteld in de vergadering van. 
 
 
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/2021/09-november/17:00

