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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
17 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 27 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), 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), L. Dignum (JESS). 
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. Kruijer als eerste zijn stem uit. 

 

3. Carrousel Groenoord – Nes Noord afhandelen moties 
Motie GroenLinks inzake Groenoord-de Nes  
Motie D66 Seniorenpartij SP Wens4u inzake Carrousel  
Motie VVD “Carrousel”  

 Motie VVD D66 SP Seniorenpartij wens4U GroenLinks “Carrousel” 
 
Sprekers 1e termijn: Mevr. Van Wijk, dhr. Riteco, dhr. Jansen, dhr. Groot, mevr. 
Bredewold, dhr. Lensink, dhr. Kröger, dhr. Rijnders, dhr. Jansen, dhr. Teerink, ph Kruit. 
 
De motie GroenLinks “Groenoord- Nes Noord” wordt ingetrokken. 
De motie D66 Seniorenpartij SP Wens4U inzake “Carrousel” wordt ingetrokken. 
 
De motie VVD inzake “Carrousel” wordt ingetrokken. 
 
Wethouder Kruit geeft een reactie op de sprekers en ingediende moties. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Lensink, mevr. Van Wijk, dhr. Kröger, dhr. Schrijver, mevr. 
Leijen, mevr. Bredewold, dhr. Rijnders, dhr. Jansen, dhr. Groot, dhr. Riteco. 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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 De voorzitter brengt de motie van VVD, D66, SP, Seniorenpartij, Wens4U en 

GroenLinks “Carrousel Groenoord – de Nes Noord” in stemming. 

Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht 

dat 16 leden tegen (CDA, PvdA en JESS) en 11 leden voor hebben gestemd. 

  

De vergadering wordt 10 minuten geschorst. 
Na opening gaat de vergadering verder. 
 
Dhr. Riteco kondigt namens GroenLinks mondeling een motie van wantrouwen aan 
tegen wethouder Kruit. Er zijn meerdere zaken in het proces verkeerd gegaan, de raad 
is niet juist geïnformeerd, het aangeleverde raadsvoorstel ‘Carrousel’ was onduidelijk, 
onvolledig en niet actueel en de wethouder heeft onbehoorlijk bestuur gepleegd met 
haar handelswijze en keuzes die zij maakt. 
 
Mevr. Van Wijk geeft aan dat de VVD zich kan vinden in de redenen van GroenLinks en 
gaat mee in de motie van wantrouwen van GroenLinks.  
 
Sprekers: Dhr. Riteco, mevr. Van Wijk, dhr. Lensink, dhr. Groot, dhr. Kröger, dhr. 
Schrijver, mevr. Bredewold, dhr. Rijnders, dhr. Jansen, dhr. Teerink. 
 
Mevr. Van Wijk geeft aan dat de VVD mee gaat met de andere partijen en zal 
instemmen met een motie van afkeuring i.p.v. een motie van wantrouwen.  
 
Dhr. Riteco geeft aan dat een motie van afkeuring meer op zijn plaats is en zal de 
motie van wantrouwen omzetten naar een motie van afkeuring.   
De motie van afkeuring wordt ingediend namens GroenLinks, VVD, Seniorenpartij, 
Wens4U en D66. 
De motie zal via de mail naar de griffie gestuurd worden. 
 
Wethouder Kruit geeft een reactie op de motie van afkeuring. 

 

 De voorzitter brengt de voorliggende mondelinge motie van afkeuring van GroenLinks, 

VVD, Seniorenpartij, Wens4U en D66 in stemming.  

 De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 17 

leden tegen en 10 leden voor (VVD, GroenLinks, Seniorenpartij, Wens4U, D66) hebben 

gestemd. 

 

4. Vaststellen Bp “Remmerdel” 

Amendement D66 Remmerdel 

Dhr. Jansen geeft een toelichting op het amendement. 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Wang, dhr. Stam, mevr. Leijen, dhr. Boon, dhr. Kruijer, mevr. 

Bredewold, dhr. Rijnders, ph Beemsterboer. 

  

T Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen en amendement en zegt toe 

dat het exploitatieplan in maart 2021 met de raad gedeeld zal worden.  

 

Sprekers 2e termijn: dhr. Jansen, mevr. Leijen, dhr. Wang, ph Beemsterboer, dhr. Boon. 
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 Dhr. Jansen trekt het amendement in n.a.v. de toezegging dat het exploitatieplan in 

maart 2021 besproken wordt met de raad. 

 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.  

 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 

dat 27 leden voor hebben gestemd. 

 

5. Moties vreemd aan de orde van de dag  

Motie CDA GL D66 DS Seniorenpartij Wens4U PvdA inzake straatnamen naar vrouwen 

Mevr. De Nijs geeft een toelichting op de ingediende motie. 

Sprekers: Dhr. Van de Beek, dhr. Schrijver, dhr. Jansen, dhr. Kröger, dhr. Riteco, mevr. 

Bredewold, mevr. Van Kampen, mevr. De Nijs. 

 Mevr. Van Kampen geeft een reactie op de ingediende motie. 

 Dhr. Van de Beek geeft een stemverklaring af en geeft aan dat de VVD tegen zal 

stemmen. De reden hiervan is dat de criteria voor de VVD vast staan en geen enkel 

criteria zou een vrouw moeten uitsluiten op het beleid. Daarom is het niet nodig om 

dit aan te passen. 

De voorzitter brengt de motie van CDA, GroenLinks, D66, Seniorenpartij, Wens4U en 

PvdA in stemming.                                                                                                                                  

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht dat 21 

leden voor en 6 leden tegen (VVD en JESS) hebben gestemd met een stemverklaring 

van de VVD.   

Motie PvdA Partnerbrief en nabestaandenloket (vreemd aan de orde van de dag)     

Dhr. Piket geeft aan  de motie op een ander moment in te dienen. 

T Mevr. Van Kampen geeft aan dat het een mooie motie is en wil hiernaar kijken. Zij zegt 

toe om samen met dhr. Piket te gaan kijken naar de mogelijkheden.  

                                                                                                                          

Motie D66 Muggenburg-Zuid ontsluiting (vreemd aan de orde van de dag) 

Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie.  

Sprekers 1e termijn: Dhr. Van de Beek, dhr. Sanders, mevr. Bredewold, dhr. Kruijer, 

dhr. Groot, ph Beemsterboer,  

T Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de ingediende motie. Hij zegt toe dat 

het plan van aanpak begin januari ‘21 naar de raad komt om te bespreken. 

Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Sanders, dhr. Kruijer, mevr. Bredewold, dhr. 

Groot.  

De voorzitter brengt de motie van D66 in stemming. 



 

 

4 

 

De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 12 

leden voor (VVD, GroenLinks, SP, Seniorenpartij, Wens4U, D66) en 15 leden tegen 

hebben gestemd.   

 

6. Sluiting 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2021. 
 
 
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/664657/Gemeenteraad%2017-12-2020
https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/664657/Gemeenteraad%2017-12-2020

