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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
 
Uitgenodigd 

 
17 december 2019 
19.30 uur 
Raadzaal gemeente Schagen 
De heer J.Th. Kröger 
de heer G.E.P. Meijer 
Aanwezig 29 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), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), 
M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), A.S. 
Groot (Seniorenpartij Schagen) t/m agendapunt 17, 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). 
 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
 
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. Mededelingen 

Geen. 

 

3. Bepaling stemvolgorde 

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

 

4. Inspreekrecht inwoners 

De heer Bosdijk spreekt in over het bewonersinitiatief Hogebuurt en vraagt de 

gemeente te participeren in dit initiatief. 

De voorzitter legt uit dat de raad dit verzoek neer zal leggen bij het college. 

 

Wethouder Heddes geeft aan de indieners te zullen uitnodigen voor een gesprek en de 

raad te informeren over het vervolg. 

 

De heer Wegman spreekt in over seizoensarbeiders en de Energy & Health campus (zie 

bijlage). 

 

De heer Voorhaar spreekt in over de verkeerssituatie Thorbeckestraat/Oosterstraat.  

 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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Sprekers: Bosdijk, Mulder, De Nijs, ph. Heddes, Wegman, Voorhaar. 

 

5. Vragenuur raadsleden 
Er zijn geen vragen ingediend. 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen 
Amendementen: 
- Amendement Evaluatie accommodatiebeleid van CDA, D66 en JESS. 
- Amendement uitbreiding groen Tuitjenhorn van D66) 
 
Moties: 
- Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA over seizoensarbeiders. 
- Motie vreemd aan de orde van de dag van CDA, D66, Duurzaam Schagen, 

GroenLinks, Seniorenpartij en SP over Verkeerscirculatieplan. 
- Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks over Schagerweg 
 

7. Vaststellen agenda.  
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 12 “Vaststellen plan van aanpak 
evaluatie Accommodatiebeleid” wordt verplaatst naar de bespreekstukken. 

 
8a. Besluitenlijst d.d. 5 november 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8b. Besluitenlijst d.d. 12 november 2019 
 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8c. Toezeggingenlijst raad Schagen 

De heer Riteco brengt onder andere de toezeggingen over het 
duurzaamheidsprogramma, zwerfafval en de regenboogstad naar voren toe. Hij wil 
weten hoe het college met toezeggingen om wil gaan. Er moet duidelijkheid komen.  

 
De voorzitter geeft het college namens de gehele raad de opdracht om de 
toezeggingenlijst door te nemen en in de Oordeelsvormende vergadering van 21 
januari 2020 met een overzicht van de stand van zaken van alle toezeggingen te 
komen. 

 
De heer Riteco maakt duidelijk dat hij een motie over het omgaan met de 
toezeggingenlijst heeft voorbereidt en dient deze in. 

 
De voorzitter geeft aan deze motie te behandelen bij agendapunt 19 “Moties vreemd 
aan de orde van de dag”. 

 
Sprekers: Riteco, ph. Kruit, ph. Beemsterboer, Teerink, Lensink, Van de Beek, 
Bredewold. 

 
9. Ingekomen post en vragen   

De heer Van de Beek ziet graag de brief Witte Paal over het zonnepark en de brief van 
de heer Takes behandeld in de Oordeelsvormende vergadering. Deze brieven staan 
niet op de lijst van ingekomen stukken van de raad. 
 
De voorzitter geeft aan dit te bespreken in de agendacommissie.  
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10. Artikel 43 vragen 

De heer Teerink wil graag een beeldvormende vergadering houden over de Energy & 

Health campus en hierbij het bedrijf Shine de gelegenheid geven over hun 

mogelijkheden te vertellen. 

 

De heer Van de Beek heeft een punt van orde. Hij verzoekt de heer Teerink, zoals 

gebruikelijk, een formulier in te vullen. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft aan in overleg te zijn met het genoemde bedrijf en 

raadt het af om nu een beeldvormende te vergadering te houden. 

 

De voorzitter maakt duidelijk dat dit verzoek aan de orde zal komen bij de 

agendacommissie. 

 

Sprekers: Teerink, van de Beek, ph. Beemsterboer, Lensink, Riteco. 

 

Hamerstukken 

 

11. Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Schagen 2019 

 

13. Vaststelling bestemmingsplan Vloedlijn 15 Callantsoog 

 

14. Vaststelling bestemmingsplan Halerweg 11 te Schagen 

 

15. Voortgangsrapportage 2019 en jaarprogramma 2020 De Kop Werkt! 

 

 De punten 11 en 13 t/m 15 worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  

 

Ter bespreking 

 

12.  Vaststellen plan van aanpak evaluatie Accommodatiebeleid 

De heer Jansen geeft een toelichting op het samen met het CDA, JESS en PvdA 

ingediende amendement. 

  

 De voorzitter brengt het amendement in stemming. 

 Het amendement wordt unaniem aangenomen. 

 

 De voorzitter brengt vervolgens het geamendeerde besluit in stemming. 

 Het besluit wordt unaniem aangenomen. 

 

 Sprekers: Jansen, Bredewold, Piket, ph. Kruit. 

 

16. Uitbreiding groen Tuitjenhorn 

 De heer Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement. 

 

 Sprekers: Jansen, Stam, Rijnders, Bredewold, Boon, Groot, Leijen, Kruijer, Riteco, ph. 

Heddes 
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 De voorzitter brengt het amendement in stemming. 

 Het amendement wordt met 19 stemmen tegen en 10 stemmen voor (VVD, SP, D66, 

Seniorenpartij) verworpen. 

 

 De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 

Het besluit wordt met 10 stemmen tegen (D66, SP, VVD en Seniorenpartij) en 19 

stemmen voor aangenomen. 

 

17. Nota rente, activa en afschrijvingsbeleid 

 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

 

18. Nota Vermogensbeleid 2019 

 De heer Jansen wil graag een overzicht van de gelden in het accommodatiefonds. 

 

 Wethouder Kruit zegt toe met een overzicht te komen. 

 

 Sprekers 1e termijn: Jansen, Schrijver, Lensink, ph. Kruit 

 

De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. Het besluit wordt 
unaniem aangenomen. 

 

19. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 Motie Seizoensarbeiders van PvdA, D66, Duurzaam Schagen 

 De heer Schrijver geeft een toelichting op de motie. 

 

 Sprekers: Schrijver, ph. Beemsterboer, Riteco, Bredewold, Vriend, Broersen, Van de 

Beek, Kruijer, Teerink, Rijnders. 

 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 

 De motie wordt met 5 stemmen voor (PvdA, D66 en Duurzaam Schagen) en 24 

stemmen tegen verworpen. 

 

  Motie Verkeerscirculatieplan van CDA, D66, Duurzaam Schagen, GroenLinks, 

Seniorenpartij en SP: 

 De heer Lensink geeft namens de indieners een toelichting. 

  

 Sprekers: Lensink, Teerink, Jansen, Riteco, ph. Heddes, Van de Beek, Bredewold, 

Dignum. 

 

 Na discussie wordt de motie aangepast. Het college wordt opgeroepen om ná het 

zomerreces 2020, doch uiterlijk oktober 2020 een plan van aanpak aan de raad voor te 

leggen. 

 

 De voorzitter brengt de aangepaste motie in stemming. 
De motie wordt met 11 stemmen tegen (VVD, JESS, PvdA en Wens4U) en 18 stemmen 
voor aangenomen. 
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Motie Schagerweg van GroenLinks: 
De heer Riteco geeft een toelichting op de motie. 
 
Sprekers: Riteco, ph. Heddes, Leijen, Teerink, Lensink, Van Wijk, Jansen, Dignum, 
Bredewold. 
 
De voorzitter geeft aan dat de wethouder de al eerder schriftelijk gestelde vragen door 
de VVD schriftelijk zal beantwoorden. 
 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 23 stemmen tegen en 6 stemmen voor (GroenLinks, D66 en VVD) 
verworpen. 
 
Motie afhandeling toezeggingen van GroenLinks: 
De heer Riteco geeft een toelichting op de motie. 
 
Sprekers: Riteco, Schrijver, Lensink, Teerink, Groot, Bredewold. 
 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 28 stemmen tegen en 1 stem voor (GroenLinks) verworpen. 
 

19. Sluiting 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 11 februari 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/551881/Gemeenteraad%2017-12-2019

