Besluitenlijst gemeenteraad
Datum
Tijdstip
Locatie
Voorzitter
Griffier
Notulist
Aanwezig

15 december 2020
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 (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).

Afwezig
P.F.J. Vriend (Seniorenpartij)
Uitgenodigd 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.

Bepaling stemvolgorde
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt
dhr. Vonk als eerste zijn stem uit.

3.

Inspreekrecht inwoners
Dhr. Swart spreekt in namens de omwonenden van de percelen 373 en 372 beide
sectie H m.b.t. realisatie 5 huizen op perceel 372, sectie H.
Dhr. Hoep spreekt in namens Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten over
agendapunt 4 m.b.t. participatie dorpsraden.

T

Mevr. Van Kampen geeft aan dat er een schriftelijke reactie wordt verzonden en er zal
een kopie naar de raad gaan.
Mevr. Beenhakker spreekt in namens de bewoners van Sandepark m.b.t. Helmweg 10.

T

Mevr. Van Kampen Zegt toe de ingediende vragen schriftelijk te beantwoorden en de
raad hiervan een kopie te verstrekken.
Mevr. Verbeek spreekt in over agendapunt 21 m.b.t. inclusieagenda.

4.

Vragenuur raadsleden
Dhr. Groot heeft wat vragen m.b.t. de participatie van de dorpsraden. Hier is al een
schriftelijke beantwoording op gekomen en hij is blij om te horen dat er gewerkt wordt
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aan de participatie van de dorpsraden. Hij wil wel benadrukken dat het goed is om het
gesprek aan te gaan hierover met de dorpsraden.
T

Mevr. Van Kampen zegt toe dat de portefeuillehouder een terugkoppeling zal geven
over de gesprekken met de dorpsraden.
Dhr. Van de Beek heeft een vraag over de Lock down en het feit dat deze niet geldt
voor de weekmarkt. Hij vraagt of het mogelijk is om afspraken te maken met de
winkeliersvereniging dat winkeliers tijdens de weekmarkt een kraam voor de winkel
mogen openen, zodat ze mee mogen profiteren van de weekmarkt.

T

Mevr. Van Kampen geeft aan dat zij hier niet in mee kan gaan. De markt zal alleen
levensmiddelen verkopen. Ze heeft as donderdag regionaal beleidsteam overleg en
dan zal er afgestemd worden hoe we dit soort activiteiten in de regio kunnen
afstemmen. Zij zal de uitkomst van dit overleg, uiterlijk volgende week, met de raad
delen.
Mevr. Bredewold is benaderd door mensen van de Magnusbuurt, die last hebben van
verkeerd rijdende vrachtwagen van de Jumbo. Haar vraag is om met de betreffende
winkel af te stemmen om de juiste route te rijden.

T

Wethouder Heddes geeft aan dit punt op te pakken met de bedrijven die het betreft.

5.

Mededelingen
Dhr. Rijnders (Vz Voorheen de Blokhut), dhr. Vonk (Vz voetbalvereniging) &
Dhr. Riteco (Vz gymvereniging) nemen geen deel aan de discussie en besluitvorming
over agendapunt 24 Accommodatiebeleid.
Dhr. Wiskerke heeft staande de vergadering een initiatiefvoorstel ingediend over het
verfraaien van de straatnaamborden met schilders (meesters).
Hij geeft een korte toelichting op zijn initiatiefvoorstel.

T

Mevr. Van Kampen geeft aan dat zij het voorstel zal bespreken met het college.

6.

Aangekondigde moties en amendementen
Amendementen:
D66 inzake Carrousel Groenoord-Nes Noord
JESS inzake Carrousel Groenoord- Nes Noord
VVD inzake accommodatiebeleid
JESS inzake accommodatiebeleid (harmonisatie huurtarieven binnensport)
CDA inzake accommodatiebeleid
GroenLinks inzake wijkgebouw de Groene Schakel parkeerplaatsen
Wens4U inzake evaluatie vergaderstructuur
D66 inzake Remmerdel
Moties:
D66, PvdA en Wens4U inzake accommodatiebeleid
GroenLinks inzake Groenoord-de Nes
D66 Seniorenpartij SP Wens4u inzake Carrousel
VVD inzake Carrousel
CDA GL D66 DS Seniorenpartij Wens4U PvdA inzake straatnamen naar vrouwen
(vreemd aan de orde van de dag)
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Motie PvdA Partnerbrief en nabestaandenloket (vreemd aan de orde van de dag)
Motie D66 Muggenburg-Zuid ontsluiting (vreemd aan de orde van de dag)
7.

Vaststellen agenda.

Agendapunt 11 wordt een bespreekpunt i.v.m. het ingediende amendement van
Wens4U.
Dhr. Wang en dhr. Teerink verzoeken om agendapunt 25 Coördinatiebesluit BPherziening Pallas als bespreekstuk te behandelen.
Dhr. Lensink wil een stemverklaring afleggen bij agendapunt 13. Hij zal de wijze van
behandeling van Rekenkamerrapporten aan de orde stellen in het presidium.
Dhr. Jansen wil een ordevoorstel doen voor agendapunt 28. Er zijn diverse
amendementen en moties. Normaal worden moties na het raadsvoorstel en
raadsbesluit in stemming gebracht. Hij vraagt de voorzitter en de raad om dit om te
draaien. Als de moties een meerderheid van stemmen krijgen, dan heeft het geen zin
om het raadsvoorstel nog in stemming te brengen.
Dhr. Groot wil een stemverklaring uitbrengen voor agendapunt 10.
Dhr. Piket geeft aan zijn motie “partnerbrief en nabestaandenloket” van de agenda af
te willen halen en doorschuiven naar de volgende raadsvergadering in 2021.
Dhr. Schrijver wil een stemverklaring afgeven voor agendapunt 28.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
8.

Besluitenlijsten raadsvergadering 27 oktober 2020 en 3 november 2020
Beide besluitenlijsten zijn vastgesteld.

9.

Ingekomen post en vragen
Lijst ingekomen stukken
Dhr. Sanders zou graag de beantwoording van het college willen inzien m.b.t. de
brieven 20.12.06 (Brief bewoners Mezenhof Sperwerhof en Oudedijk m.b.t. plannen
realisatie 5 huizen op perceel 372 sectie H (Oudedijk 1742 NH) (20.056207) en
20.12.28 (Brief bewoners Mezenhof Sperwerhof en Oudedijk inzake vervolg realisatie
5 huizen op perceel 372, sectie H (20.961169).
Mevr. Leijen zou graag de brieven 20.12.11 (Reactie LTO op uitbreiding camping Aan
Noordzee (20.058761) en 20.12.12 (Brief Salmon BV inzake WOB verzoek verstrekken
afschrift van principeverzoek van AanNoordzee inclusief alle bijlagen (20.058756)
willen bespreken in een Oordeels Vormende vergadering.
Mevr. Mulder wil graag brief 20.12.25 (Brief st. kopwerk inzake bezoek Stichting
Kopwerk en Stichting Schooltij door onderwijsinspectie (20.962343) koppelen aan de
OV van 11 januari 2021.
En verzoekt om de brieven 20.12.11(Reactie LTO op uitbreiding camping Aan Noordzee
(20.058761) en 20.12.22 (Mail Dorpsraad Schagerbrug inzake reconstructie
Schagerweg (20.961911) te bespreken als notitie.
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Artikel 43 vragen
Vragen JESS over de basis op orde + antwoord
Dhr. Kruijer geeft aan dat JESS antwoord heeft gekregen op de vragen, maar dat deze
nog niet helemaal duidelijk zijn. Ze hebben een gesprek aangevraagd met de
wethouder voor nadere toelichting.
Hamerstuk met stemverklaring
10.

Vaststellen Bp Middenweg 15 en 15a Dirkshorn
Dhr. Wang legt een stemverklaring af. De Seniorenpartij zal instemmen met het
voorstel, maar geeft aan dat het belangrijk is dat de agrariërs beter beschermd moeten
worden. Dit is niet terug te lezen in de documentatie.
Dhr. Broersen geeft aan dat het CDA akkoord gaat met het voorstel, maar met de
aantekening dat nieuwe bewoners zich bewust moeten zijn wat het betekent om in
agrarisch gebied te gaan wonen. Als zij achteraf gaan klagen over overlast, zal het CDA
de agrariërs steunen.
Hamerstukken

11.

Vaststellen evaluatie vergaderstructuur (bespreekstuk)
Amendement Wens4U inzake evaluatie vergaderstructuur
Mevr. Bredewold geeft een toelichting op het ingediende amendement.
Sprekers: Dhr. Lensink, dhr. Groot, dhr. Kröger, dhr. Schrijver.
Mevr. Bredewold trekt het amendement in en legt een stemverklaring af. Zij zal
instemmen met het voorstel, behoudens het stuk over de klankbordgroep. Zij is van
mening dat een klankbordgroep openbaar moet zijn.
De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat alle leden voor hebben gestemd en Wens4U een stemverklaring heeft afgelegd.

12.

Beëindiging steunfractielidmaatschap
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

13.

Herbenoeming leden Rekenkamercommissie (met stemverklaring)
Dhr. Lensink legt een stemverklaring af. Het CDA is zeer dankbaar dat de huidige leden
hun zittingsduur willen verlengen. Het zou wel goed zijn om in de verordening iets op
te nemen over de maximale zittingsduur. Het CDA stemt in met het voorstel.
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

14.

Vaststelling ontwerp Bp Valkogerweg 52a in Sint-Maarten
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

15.

Vaststellen Bp “Stroet 86 Sint-Maarten”
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

16.

Bestuur Surplus
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

17.

Stichting instandhouding Kerkgebouw Valkkoog- statutaire wijziging
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Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
18.

RRN GGD
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

19.

RRN GRGA
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

20.

RRN Regionale samenwerking De Kop Werkt
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

21.

VN-verdrag rechten van mensen met handicap
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

22.

Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

23.

Rekenkamer rapport onderzoek GGD Hollands Noorden
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

24.

Rekenkamer rapport DoeMee onderzoek VN-verdrag Handicap
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
Ter bespreking

25.

Coördinatiebesluit BP herziening Pallas
Sprekers: Dhr. Wang, dhr. Teerink, ph. Beemsterboer
De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat 2 leden tegen (SP en DS) en 26 leden voor hebben gestemd.

26.

Wijkgebouw De Groene Schakel- aanvraag budget t.b.v. aanleg extra
parkeerplaatsen
Amendement GroenLinks inzake wijkgebouw de Groene Schakel parkeerplaatsen
Dhr. Riteco geeft een toelichting op het ingediende amendement.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Wang, dhr. Stam, dhr. Schrijver, dhr. Kruijer, dhr. Rijnders,
mevr. Bredewold, dhr. Jansen, ph Heddes.

T

Wethouder Heddes zegt toe dat hij deze week met een schriftelijke reactie te komen
m.b.t. de berekening van de parkeerplaatsen.
Sprekers 2e termijn: dhr. Riteco.
De voorzitter brengt het amendement van GroenLinks in stemming.
Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht
dat 2 leden voor (GroenLinks en Wens4U) en 26 leden tegen hebben gestemd.
De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat 2 leden tegen (GroenLinks en Wens4U) en 26 leden voor hebben gestemd.
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27.

Accommodatiebeleid
Wim Rijnders (Vz Voorheen de Blokhut), Wim Vonk (Vz voetbalvereniging),
Lambert Riteco (Vz gymvereniging) nemen geen deel aan de discussie en
besluitvorming over dit punt.
Amendement VVD inzake accommodatiebeleid
Amendement JESS inzake accommodatiebeleid (harmonisatie huurtarieven
binnensport)
Amendement CDA inzake accommodatiebeleid
Motie D66, PvdA en Wens4U inzake accommodatiebeleid
Alle indieners geven een toelichting op hun ingediende amendement of motie.
Sprekers 1e termijn: Mevr. Van Wijk, dhr. Dignum, dhr. Lensink, dhr. Piket, dhr. Jansen,
dhr. Teerink, dhr. Groot, mevr. Bredewold, ph Kruit.
Sprekers 2e termijn: Mevr. Van Wijk, dhr. Piket, dhr. Dignum, dhr. Lensink, dhr. Jansen,
dhr. Teerink, mevr. Bredewold, dhr. Groot.
Mevr. Bredewold legt een stemverklaring af. Zij zal instemmen met het voorstel, maar
is het niet eens met het gedeelte wat over de verplaatsing van de accommodaties
gaat.
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. Hij zal instemmen met het voorstel, maar
onder behoud van financiering.
Het amendement van JESS “Accommodatiebeleid” wordt ingetrokken, mede vanwege
het feit dat de wethouder in gesprek gaat over de harmonisatie van de huurtarieven.
De voorzitter brengt het amendement van VVD “Accommodatiebeleid” in stemming.
Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht
dat 20 leden tegen en 5 leden voor (VVD en Wens4U) hebben gestemd.
De voorzitter brengt het amendement van CDA “Accommodatiebeleid” in stemming.
Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat 6 leden tegen (VVD, Wens4U, D66) en 19 leden voor hebben gestemd.
De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat 25 leden voor hebben gestemd en hebben Wens4U en D66 een stemverklaring
afgelegd.
De voorzitter brengt de motie van D66, PvdA en Wens4U in stemming.
De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat de 5
leden voor (PvdA, Wens4U en D66) en 20 leden tegen hebben gestemd.

28.

Carrousel Groenoord – Nes Noord
Amendement D66 inzake Carrousel Groenoord-Nes Noord
Amendement JESS inzake Carrousel Groenoord- Nes Noord
Motie D66 Seniorenpartij SP Wens4u VVD inzake Carrousel
Motie GroenLinks inzake Groenoord-de Nes
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Alle indieners geven een toelichting op hun ingediende amendement en of motie.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Riteco, dhr. Rijnders, dhr. Jansen, dhr. Dignum, dhr. Piket,
mevr. Van Wijk, mevr. Bredewold, dhr. Groot, dhr. Teerink, dhr. Lensink, ph Kruit.
Wethouder Kruit geeft een reactie op de gestelde vragen en de ingediende
amendementen en moties.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Riteco, mevr. Van Wijk, dhr. Groot, dhr. Dignum,
mevr. Bredewold, dhr. Teerink, dhr. Rijnders, ph Kruit.
Wethouder Kruit geeft een reactie op de vragen van de 2e termijn.
De voorzitter brengt het amendement van JESS “Carrousel Groenoord-Nes Noord” in
stemming.
Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat 11 leden tegen en 17 leden voor (CDA, PvdA met 2 stemmen, Duurzaam Schagen,
D66 en JESS) hebben gestemd.
De voorzitter brengt het amendement van D66 “Carrousel Groenoord-Nes Noord” in
stemming.
Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht
dat 27 leden tegen en 1 lid voor (D66) hebben gestemd.
Mevr. Leijen van de PvdA legt een stemverklaring af. Zij gaat niet mee in het
geamendeerde raadsbesluit. Zij geeft aan dat het voorstel is gebaseerd op de
veronderstelde toezegging dat Schager United op Groenoord blijft. Dit staat niet zwart
op wit. Zij is van mening dat de raad alle aspecten in zijn volle breedte af moet
kunnenwegen, dat kan nu niet. Vandaar dat zij tegen stemt.
De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht
dat 12 leden tegen en 16 leden voor (CDA, PvdA met 2 stemmen, Duurzaam Schagen,
JESS) hebben gestemd, waarbij mevr. Van Leijen van de PvdA een stemverklaring heeft
afgelegd.
Vanwege het aangenomen geamendeerde raadsbesluit, zullen de moties niet meer in
stemming komen.
29.

Vaststellen Bp “Remmerdel”
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de raadsvergadering van donderdag 17
december 2020.

30.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie CDA GL D66 DS Seniorenpartij Wens4U PvdA inzake straatnamen naar vrouwen.
Motie D66 Muggenburg-Zuid ontsluiting (vreemd aan de orde van de dag).
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de raadsvergadering van donderdag 17
december 2020.
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31.

Sluiting
Vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021.

De raadsgriffier,

De heer G.E.P. Meijer

De voorzitter,

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Het integrale audioverslag is te raadplegen via deze link.
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