Besluitenlijst gemeenteraad

Datum
Tijdstip
Locatie
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Stuknummer: 18.095075

13 november 2018
19.30 uur
Raadzaal gemeente Schagen
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
Mevrouw E. Zwagerman
Aanwezig 29 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), P.N.S. Boon (CDA),
H.C. Broersen (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), P. de Nijs-Visser (CDA),
M.A.J. Sanders (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), J. Wiskerke (CDA),
P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), 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), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP),
H.P. Bredewold (Wens4U)
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit (JESS)
J.J. Heddes (PvdA)

1.

Opening

2.

Bepaling stemvolgorde

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

Inspreekrecht inwoners

- De heer C. van der Mark spreekt in namens de fietsersbond m.b.t. ingekomen brieven
18 11 01 “Hoek Herenstraat-Loet" en 18 11 02 "Uitritten Meerval-Cornelis Blaauboerlaan”.
- Mevrouw C. van Rijswijk spreekt in m.b.t. de motie over de accommodatie van de
fusieverenigingen van de voetbal.
4.

Vragenuur raadsleden

Geen vragen.
5.

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat Lisanne en Laura, 4e jaars leerlingen van het Wiringherlant
college in Wieringerwerf, komen filmen bij de motie van de VVD die in deze vergadering
aan de orde komt. Dit is t.b.v. hun sectorwerkstuk over Loverboys.
6.

Aangekondigde moties en amendementen
Amendementen bij agendapunt 18 "Invoeren Starterslening”:

- Starterslening van toepassing verklaren op nieuwbouwwoningen (D66)
- Verhogen budget en pro forma aanvraag (SP)
Motie bij agendapunt 18 “Invoeren Starterslening”:

- Speculatiebeding (SP)
Moties vreemd aan de orde van de dag

Voorlichting en preventie pooierboys-girls (VVD)
Uitbreiden huisvesting max. aantal seizoenarbeiders op agrarische bedrijven van
40 naar 60 (CDA en JESS)
l

Accommodatie fusieverenigingen (Groenlinks, SP, Wens4U en Seniorenpartij
Schagen)
Second opinion ontwikkeling medische isotopen (Duurzaam Schagen)
Regenboog(zebra)pad (Wens4U)
Zebrapad Nes (CDA, PvdA, VVD, Groenlinks, Seniorenpartij Schagen, Wens4U en
de SP)
Transitievisie warmte (VVD)
Omvormen braakliggende grond naar groene idylles (D66, PvdA, SP, Groenlinks,
Wens4U en Duurzaam Schagen)
Schoenmakerspad verlichting (CDA)
Viering algemeen kiesrecht (D66)
Geen plastic bekers en roerstaafjes (Seniorenpartij Schagen)
Kermis locatie 2019 (Wens4U)
De heer Wiskerke trekt de motie van het CDA, over het Schoenmakerspad, in. Er wordt al
aan de verlichting gewerkt.
De heer Jansen trekt de motie van D66, over 100 jaar kiesrecht in. Wordt geagendeerd
voor het Presidium van 4 december a.s.
7.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
8a.

Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2018

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
8b.

Toezeggingenlijst

Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan dat de toezegging over de evaluatie van het
strandbeleid in januari of februari zal komen.
Er is vandaag een update over het alcoholmatigingsbeleid verzonden. Daarmee kan de
toezegging hierover van de toezeggingenlijst af. De raad stemt hiermee in.
De heer Sanders geeft aan dat het gesprek met de begrafenisverenigingen en andere
belanghebbenden staat op afdoening september 2018. Portefeuillehouder Van Kampen
geeft aan dat er aan gewerkt wordt, maar de komende járen een aandachtspunt blijft.
Ze zegt toe hierover een update te geven via een raadsinformatiememo te sturen.
9a.

Ingekomen post

De voorzitter stelt voor de brieven van inspreker de heer Van der Mark door te sturen
naar de agendacommissie, zodat deze in de oordeelsvormende vergadering van
januari 2019 aan de orde kunnen komen. De raad stemt hiermee in.
9b.

Artikel 43 vragen

Sprekers: Riteco, Van de Beek.
Hamerstukken
10.
Veilige publieke taak voor politieke ambtsdragers
11.

Vaststellen protocol accountantscontrole 2018-2021

12.

Vaststelling bestemmingsplan Korfwaterweg 13a in Petten

13.
14.

Vaststelling bestemmingsplan 't Zand - Noord fase 1
Integraal Veiligheidsplan
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Agendapunten 10 t/m 14 worden zonder hoofdelijke stemming conform het besluit
aangenomen.
Hamerstukken met stemverklaring
15.

Vaststellen bestemmingsplan De Akker 28B te Oudesluis

De heer Jansen legt namens D66 een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel.
De heerTeerink legt namens Duurzaam Schagen een stemverklaring af en stemt tegen
het voorstel.
Het raadsbesluit wordt met 2 stemmen tegen (D66 en Duurzaam Schagen) en 27
stemmen voor aangenomen.
16.

Invoeren Duurzaamheidslening

De heer Rijnders legt namens de SP een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel.
Het raadsbesluit wordt met 28 stemmen voor en 1 stem tegen (SP) aangenomen.
17.

Vaststellen nadere nota van beantwoording zienswijze Pallas reactor

De heerTeerink legt namens Duurzaam Schagen een stemverklaring af en stemt tegen
het voorstel.
Het raadsbesluit wordt met 28 stemmen voor en 1 stem tegen (Duurzaam Schagen)
aangenomen.
Bespreekstukken
18.

Invoeren Starterslening

De heer Jansen geeft een toelichting op het amendement van D66 “Starterslening ook
van toepassing verklaren op nieuwbouwwoningen”.
De heer Rijnders geeft een toelichting op het amendement “Verhogen budget en pro
forma aanvraag en de motie "anti-speculatiebeding” van de SP.
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de amendementen en de moties. Hij zegt
toe n.a.v. de motie te onderzoeken waar en hoe het het meest effectief kan worden
toegepast.
Amendement 1 wordt overgenomen en ingetrokken voor stemming. De wethouder zegt
toe terug te komen naar de raad als het 'potje' leeg is.
Sprekers in de eerste termijn: Broersen, Kruijer, Schrijver, Van de Beek, Groot, Riteco,
Bredewold, Jansen, Rijnders.
De voorzitter brengt het amendement van D66 in stemming.
Het amendement wordt met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen (CDA en
GroenLinks) aangenomen.
De voorzitter brengt het gewijzigde amendement 1 (was 2) van de SP in stemming.
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
NB. Door de intrekking van amendement 1 wordt amendement 2 omgenummerd naar
nr. 1.
Sprekers: Broersen, Rijnders, wethouder Beemsterboer.
De voorzitter brengt amendement 2 (was 3) van de SP in stemming.
Het amendement wordt met 2 stemmen voor (SP en D66) en 27 stemmen tegen
verworpen.
NB. Door de intrekking van amendement 1 wordt amendement 3 omgenummerd naar
nr. 2
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De voorzitter brengt het gewijzigde raadsbesluit in stemming.
Het gewijzigde raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.
De voorzitter geeft de voorzittershamer over aan de heer Kroger.
19.

Herinrichting raadzaal, foyer en vernieuwen audiovisuele installatie

Sprekers in de eerste termijn: Van de Beek, Riteco, Leijen, Bredewold, Rijnders, Dignum,
De Nijs, Mulder, Teerink, Jansen.
Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de sprekers.
Sprekers in de tweede termijn: Van de Beek, Leijen, Bredewold.
Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de sprekers.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 6 stemmen tegen (VVD, SP, Wens4U) en 23 stemmen voor
aangenomen.
De heer Kroger geeft voor de overige agendapunten de voorzittershamer weer over
aan mevrouw Van Kampen.
20.

Moties vreemd aan de orde van de dag
20.1 Voorlichting en preventie pooierboys-girls (VVD)

Mevrouw Van Wijk geeft een toelichting op de motie. Mevrouw Mulder geeft een
aanvulling hierop.
Portefeuillehouder van Kampen geeft aan de intentie van de motie over te nemen en
dit op te pakken in de veiligheidsprogramma's en komt hier in het 3e of 4« kwartaal in
2019 op terug. Mevrouw Van Wijk stemt hiermee in.
20.2 Huisvesting seizoenarbeiders naar 60 (CDA en JESS)

De heer Broersen geeft een toelichting op de motie. De heer Kruijer geeft een aanvulling
op de motie.
Sprekers in de eerste termijn: Vriend, Van de Beek, Schrijver, Teerink, Jansen, Riteco,
Bredewold, Rijnders.
Wethouder Beemsterboer omarmt de motie en zegt toe hierover in gesprek te gaan en
hier een beeldvormende vergadering over in te laten plannen via het Presidium.
Sprekers in de tweede termijn: Broersen, Kruijer, Vriend, Van de Beek, Schrijver,
Bredewold, Rijnders, Jansen, Riteco, Teerink.
Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers.
De voorzitter brengt de motie in stemming.
De motie wordt met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen (Duurzaam Schagen, D66,
PvdA en GroenLinks) aangenomen.
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20.3 Accommodatie fusieverenigingen (GroenLinks, SP, Wens4U en Seniorenpartij
Schagen)

De heer Riteco geeft een toelichting op de motie.
Wethouder Kruit geeft haar reactie op de motie.
Sprekers: Kroger, Wang, Rijnders, Bredewold, Piket, Boon, Jansen, Teerink, Van de Beek.
De voorzitter brengt de motie in stemming.
De motie wordt met 9 stemmen voor en 20 stemmen tegen (CDA, VVD, JESS en PvdA)
verworpen.
20.4 Second opinion medische isotopen (Duurzaam Schagen)

De heer Teerink geeft een toelichting op de motie.
Sprekers: Kroger, Van de Beek, Schrijver, Riteco, Boon, Rijnders, Bredewold, Jansen,
Vriend, Teerink.
De voorzitter brengt de motie in stemming.
De motie wordt met 25 stemmen tegen en 4 stemmen voor (Duurzaam Schagen,
GroenLinks, D66 en SP) verworpen.
20.5 Regenboog(zebra)pad (Wens4U)

Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie.
Wethouder Heddes zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken en komt erop terug in
een oordeelsvormende vergadering.
Sprekers: Riteco.
Mevrouw Bredewold trekt n.a.v. de toezegging van de wethouder de motie in.
20.6 Zebrapad Nes (CDA, VVD, GroenLinks, Seniorenpartij Schagen, Wens4U en SP)

De heer Wiskerke geeft een toelichting op de motie.
Wethouder Heddes zegt toe de drukte te onderzoeken d.m.v. tellingen en hier mee
terug te komen in een oordeelsvormende vergadering.
Sprekers: Leijen, Kroger, Bredewold, Van de Beek, Wang, Jansen, Wiskerke.
De voorzitter brengt de motie in stemming.
De motie wordt met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen (JESS, PvdA, Duurzaam
Schagen en D66) aangenomen.
20.7 Transitievisie warmte (VVD)

De heer Kroon geeft een toelichting op de motie.
Wethouder Heddes geeft aan in 2019 de atlas op de kaart te zetten en de raad hiervan
op de hoogte te brengen.
De heer Kroon trekt met deze toezegging de motie in.
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20.8 Omvormen braakliggend grond naar groene Idylles (Dó6, PvdA, SP, GroenLinks,
Wens4U en D66)

De heer Jansen geeft een toelichting op de motie.
Sprekers: Schrijver, Van de Beek, Bredewoid, Bakker.
Wethouder Beemsterboer ontraadt de motie. Hij geeft aan de motie aan te houden om
zaken uit te zoeken. Hij komt erop terug in een oordeelsvormende vergadering.
De heer Jansen trekt de motie in.
20.9 Schoenmakefspaď verlichting-(CDA)

Deze motie is bij agendapunt 6 van de agenda afgehaald.

Deze motie is bij agendapunt 6 van de agenda afgehaald.
20.11 Geen plastic bekers en roerstaafjes (Seniorenpartij Schagen)

Mevrouw Mulder geeft een toelichting op de motie. Mevrouw Bredewoid geeft een
aanvulling hierop.
Sprekers: Schrijver, Jansen.
Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan hier mee aan de slag te gaan en komt erop
terug in het le kwartaal van 2019.
De motie wordt n.a.v. de toezegging van portefeuillehouder Van Kampen door de
indieners ingetrokken.
20.12 Kermis locatie 2019 (Wens4U)

Mevrouw Bredewoid geeft een toelichting op de motie.
Wethouder Heddes geeft zijn reactie op de motie.
Sprekers: Bredewoid, Riteco, Jansen.
De voorzitter brengt de motie in stemming. De heer Slijkerman onthoudt zich van
stemming.
De motie wordt met 21 stemmen tegen en 7 stemmen voor (Wens4U, GroenLinks, D66, SP
en 3 leden van de Seniorenpartij) verworpen.

21.

Sluiting

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2018.
De raadsgriffier,

Mevroŭw E. Zwagerman

De^/donEi

feeW-MrJHVvm- Kampen-Nouwen

Het integrale video verslag is een aantal dagen nads vergadering te raadplegen op de
gemeentelijke website van de gemeente naar sprek jrs, agendapunten en
vergaderstructuur per agendapunt.
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