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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig 

 

Afwezig            

 

17 januari 2017 

19.30 uur 

Noorderkwartier te Schagen 

F. Teerink (plv. voorzitter), L. Hooghiemstra (commissiegriffier), J. Wiskerke (CDA), G.J. 

Slijkerman (CDA), A.T. Kleimeer (CDA), R.A.J. Takes (VVD), J.J. Heddes (PvdA), mw. J. 

Brinkman (PvdA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), A.S. Groot (Seniorenpartij), J.Th. Kröger 

(JESS), mw. P. Taams (JESS), mw. H.P. Bredewold (Wens4U), mw. M.C. Verloop (Wens4U), 

F.N.J. Jansen (D66), mw. M. Frowijn (D66), W.P. Rijnders (SP) en R. Verhoef (DNA). 

 

burgemeester M.J.P. van Kampen-Nouwen, ph. S.J.A.  van der Veek en ph. J.S.C. van Dijk.  

 

-- 

 

 

1. Opening  

  

2. Mededelingen 

 De heer Rijnders vervangt de heer Komen.  

 

3. Insprekers 

Er zijn geen insprekers. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5a. Besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering van de commissie Bestuur d.d. 23 

november 2016 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt aan de orde gesteld. 

 

In verband met de afwezigheid van ph. Beemster zal de stand van zaken m.b.t. de 

toezegging van de Destinatie Marketing Organisatie per raadsinformatiememo worden 

afgedaan. 

  

Sprekers: Taams, burgemeester en Kröger. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders 

Ph. Van Kampen m.b.t. de griep epidemie en de rol van de Veiligheidsregio hierin. De 

Veiligheidsregio heeft geregeld overleg met de directies van de regionale ziekenhuizen 

om te zien waar eventueel nog bedden vrij zijn. 

 

Ph. Van Dijk m.b.t. de gewonnen rechtszaak over de precariorechten. Een 

raadsinformatiememo volgt nog. 

 

Overige sprekers: Groot en Jansen. 

 

Ph. Van der Veek m.b.t. de succesvolle Crowdfunding van het museum in Eenigenburg. 

 

 

6b. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

De heer Wiskerke deelt m.b.t. de Veiligheidsregio mondeling het nodige mee. 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Bestuur  



 

Besluitenlijst raadscommissie Bestuur 23 november 2016 pagina 2 van2 

Onder dankzegging voor zijn inbreng spreekt de voorzitter met de heer Wiskerke af dat 

hij in het vervolg de rapportage schriftelijk aanlevert, zodat de commissieleden naar 

aanleiding daarvan vragen kunnen stellen. 

 

7. Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de raadsleden 

Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

8 Rondvraag 

- Verloop heeft schriftelijk haar vragen ingediend betreffende communicatie bomenkap,  

  maar wacht nog op de beantwoording;  

- Kröger heeft eveneens vragen ingediend over de ontwikkelingen rondom de plannen   

  St. Maartenszee en glasvezel, maar heeft nog geen antwoord ontvangen 

  over het project “glasvezel”. 

 

Ph. Van der Veek beantwoordt mondeling de vragen over het project “glasvezel”. 

 

Bredewold doet een oproep om achter onze hulpverleners te blijven staan, dit naar 

aanleiding van een incident in het afgelopen weekend. 

 

Wiskerke doet een oproep om elkaar als inwoner van Schagen te stimuleren zwerfafval 

op te rapen. Naar aanleiding daarvan laat Frowijn weten dat er de komende zaterdag 

een opruimactie start vanaf de Nieuwe Nes, aanvang 10.00 uur. 

 

 

Ter bespreking 

 

9. 086 Raadsinformatiememo OZB verantwoording 

 

 De commissie bespreekt de memo uitvoerig en de ph. neemt wat de commissie naar 

voren heeft gebracht tot zich en zegt toe dat hij richting de begroting 2018 met een 

voorstel komt. 

 

Sprekers: Takes, Wiskerke, Kröger, Bredewold, Verhoef, Rijnders, Jansen, Groot en ph. Van 

Dijk. 

  

 

10.  Sluiting 

 

 

 

Het integrale videoverslag is een aantal dagen na de vergadering te raadplegen op de 

gemeentelijke website naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per agendapunt 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 1 maart 2017, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

Mevrouw M. Teijema                   S.M. Lensink 

 

 

 

 

 


