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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

24 april 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), J.C.J. Beemsterboer (CDA), 

P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA), P. de Nijs-Visser (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), 

S.J.A. van der Veek (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),  

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), J.J. Heddes (PvdA),  

M.A. Leijen (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) 

 

 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter geeft een toelichting op de uitgedeelde documenten op de tafels van de 

raadsleden. 

 

2. Bepaling stemvolgorde 

Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden brengt de heer Stam 

als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

Er zijn geen insprekers. 

 

4. Vragenuur raadsleden 

Er zijn geen vragen. 

 

5. Mededelingen 

Na afloop van deze vergadering wil de voorzitter met de fractievoorzitters een korte 

bespreking houden over de planning van de hoorzittingen over Pallas. 

 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

-  Motie vreemd aan de orde van de dag van het CDA “Terugplaatsen 

ornamenten Project Laan” 

 -  Motie vreemd aan de orde van de dag van het PvdA “Burgervlotbrug” 

 

7. Vaststellen agenda 

Agendapunt 10 zal na agendapunt 18 worden behandeld, omdat alle steunfractieleden 

de eed of belofte af zullen gaan leggen. 

 De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

 

8a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 februari 2018 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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8b. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2018 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8c. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2018 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8d. Toezeggingenlijst raad 

 De toezegging van de motie over de strandslagen t.a.v. gehandicapten toegang is in 

de afgelopen oordeelsvormende vergadering van 17 april behandeld. Hiermee wordt 

de toezegging met goedkeuring van de raadsleden van de toezeggingenlijst afgehaald. 

 

9a. Ingekomen post 

  De raad ziet graag de volgende brieven terug in de oordeelsvormende vergadering: 

- De brief 18 04 15 van B.C.C. Mijlhoff “Verkeerssituatie en staat van onderhoudt St. 

Maartensweg” (Van de Beek, VVD) 

 

 De heer Van de Beek geeft aan dat er vandaag een brief van de HobbytuinVereniging 

Callantsoog is binnen gekomen. Deze wil hij graag bespreken in de oordeelsvormende 

vergadering op 15 mei aanstaande.  

 

9b. Artikel 41 vragen 

 De gestelde vragen door het CDA over Kustverdediging, van Wens4U over glasvezel en 

van JESS over de zonneweide aan de Grote Sloot zijn beantwoord. 

 

Hamerstukken 

 

11. Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad 

 

12. Benoeming leden auditcommissie 

 

13. Benoeming voorzitters beeld- en oordeelsvormende vergaderingen 

 

14. Voorstel aanwijzing leden Noordkopraad i.o. 

 

15. Voorstel tot het vaststellen van het adviesvoorstel “Evaluatie Slim Samenwerken bij de 

Kop” 

 

16. Voorstel wensen en bedenkingen naar aanleiding van verzoek GGD Hollands Noorden 

tot oprichting van coöperatie 

 

17. 1ste wijziging tabel legesverordening thuisbezorgen paspoorten 

 

18. Vaststellen bestemmingsplan Belkmerweg 87a te Sint Maartensvlotbrug 

 

 Agendapunten 11 t/m 18 worden zonder hoofdelijke stemming conform het besluit 

aangenomen. 

 

Ter bespreking 

 

10. Benoeming steunfractieleden 

De heer Teerink deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de 

heer Teerink, mevrouw Mulder en de heer Kroon, mee dat deze zijn onderzocht en in 

orde zijn bevonden. 

 De nieuwe steunfractieleden leggen de eed of belofte af en worden benoemd tot 

steunfractielid van de gemeente Schagen. 
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19. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 19a. Motie CDA “Terugplaatsen ornamenten Project Laan” 

   De heer Wiskerke geeft een toelichting op de motie. 

 

  Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie en neemt de motie over. 

 

   Sprekers: Van de Beek, Janssen. 

 

  19b. Motie PvdA “Burgervlotbrug” 

  Mevrouw Leijen geeft een toelichting op de motie. 

    

Sprekers: Riteco, Kröger, Van de Beek, Rijnders, Teerink, Vriend, Janssen, 

Bredewold, Broersen. 

 

 Portefeuillehouder Beemsterboer geeft aan dat de brief van het college in een 

wat andere vorm ook uit naam van de raad zal worden geschreven naar de 

Provincie.  

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

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

aangenomen. 

 

20.  Sluiting 

 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2018. 

 

De raadsgriffier,                                                  De voorzitter, 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman                       Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

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

gemeentelijke website van de gemeente naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per 

agendapunt. 
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