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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

7 november 2017 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 27 leden: S.M. Lensink (CDA), A.T. Kleimeer (CDA),  

B.J. Glashouwer (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), B.J. Wolters (CDA), J.A.M. Klaver (CDA), 

P.H.M. Huits (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), J.J. Heddes (PvdA),  

J.W. Janssen-de Koning (PvdA), M.A.J. Moussault (PvdA), J.C. Schrijver (PvdA),  

V.C. van Vuuren (PvdA), R.A.J. Takes (VVD), P.J. Marees (VVD), J. van de Beek (VVD),  

C.E. Ackerman (VVD), W.M. van de Sande (VVD), J. Th. Kröger (JESS), M. Puttenaar (JESS), 

H. De Ruiter (JESS), H.P. Bredewold (Wens4U), F. Teerink (Duurzaam Schagen), J.F. Bas 

(D66), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), A. Schouten (Seniorenpartij Schagen),  

M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen)  

J. Wiskerke (CDA), J.P. Komen (SP) 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.S.C. van Dijk (PvdA), 

B. Blonk (PvdA). 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

 

2.  Toelating raadslid de heer B. Wolters 

 Mevrouw Mulder deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit 

de heer Moussault, de heer Puttenaar en mevrouw Mulder, mee dat deze zijn 

onderzocht en in orde zijn bevonden. De heer Wolters wordt toegelaten tot lid van de 

gemeenteraad. De heer Wolters legt de eed af. 

 

3. Bepalen stemvolgorde 

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

Wolters als eerste zijn stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

 Er zijn geen insprekers. 

  

5. Vragenuur raadsleden 

Er zijn geen vragen. 

  

6. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

7. Aangekondigde moties en amendementen 

  Amendementen 

 - Amendement JESS “Tweede tussenrapportage” behorende bij agendapunt 11 

“Tweede Tussenrapportage 2017” 

 - Amendement VVD “Bestemming positief resultaat” behorende bij agendapunt 

11 “Tweede Tussenrapportage 2017”  

 - Amendement raadsbreed “Herplaatsing Indië Monument” behorende bij 

agendapunt 11 “Tweede Tussenrapportage 2017” 

  Moties 

 - Motie CDA, JESS en VVD “Pas op de plaats bij de sport” behorende bij 

agendapunt 11 “Vaststellen begroting en Meerjarenraming 2018” 

 - Motie van Duurzaam Schagen en VVD “Onderzoek overschot Sociaal Domein” 

behorende bij agendapunt 12 “Vaststellen begroting en Meerjarenraming 2018”  
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8. Vaststellen agenda 

 De heer Van de Beek verzoekt agendapunt 14 “Gemeentelijk Rioleringsplan” als 

bespreekstuk te behandelen. De raad stemt hiermee in. De agenda wordt met 

inachtneming van deze wijziging vastgesteld. 

 

9a.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

9b. Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen 

De voorzitter stelt voor de toezegging ‘kaderstellende notitie ouderenpakket’ van de lijst 

af te halen. De raad heeft hier een besluit overgenomen. De raad gaat hiermee 

akkoord. 

 De heer Bas verzoekt de portefeuillehouders om de data van de toezeggingen in het 

stuk te actualiseren. Portefeuillehouder Van Kampen zegt toe deze actualiseren, en er 

indien nodig een motivatie bij te voegen waarom het nog niet afgedaan kan worden. 

 Tevens geeft de heer Bas aan dat het een enorme puinhoop is bij de fietsenstalling op 

het station. Zijn vraag is of hier naar kan worden gekeken. Mevrouw Bredewold geeft als 

aanvulling hierop, dat er mensen overnachten op het station en ziet hier graag actie op. 

Portefeuillehouder Van Kampen zegt toe hier actie op te ondernemen. 

10a. Ingekomen post  

 Bij brief 17 11 07 van Provincie Noord-Holland, betreffende “Financiële positie” geeft de 

heer Takes aan een stuk bij deze brief te missen, namelijk de door wethouder Van Dijk in 

de auditcommissie toegezegde verduidelijkende schriftelijke memo over de gang van 

zaken. Wethouder Van Dijk zegt toe deze memo nog aan te leveren. 

  

 De raad ziet graag de volgende brieven terug in de betreffende commissie. 

- Brief 17 11 12 van de LSBOS, betreffende “Stopzetting overleg wethouder Blonk” 

(CDA) in de commissie Samenleving 

 

10b. Artikel 41 vragen 

 N.v.t. 

 

Ter bespreking deel 1 

 

11. Tweede tussenrapportage 

De voorzitter van de auditcommissie, mevr. Glashouwer, geeft een korte toelichting over 

de bevindingen van de auditcommissie op de Tweede tussenrapportage. 

 

De heren Kröger, Van de Beek en Sanders geven een toelichting op de door hen partijen 

ingediende amendementen. 

 

Sprekers in de eerste termijn: Heddes, Bredewold, Takes, Bas, Kröger, Vriend, Teerink, 

Lensink. 

  

Reactie college: wethouder Van Dijk, wethouder Beemsterboer, wethouder Blonk. 

Wethouder Beemsterboer zegt toe in het voorjaar van 2018 het beleidsvoorstel over 

snippergroen terug naar de raad te brengen. 

Wethouder Beemsterboer zegt toe om in het voorjaar van 2018 bij de raad terug te 

komen met een notitie over gasloos bouwen. 

Portefeuillehouder Van Kampen zegt toe in april 2018 de uitkomsten van het 

leefbaarheidsonderzoek over Park De Horn te bespreken in de commissie Bestuur. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Heddes, Bredewold, Takes, Bas, Kröger, Vriend, Teerink, 

Van de Beek, Lensink. 

 

Reactie college: wethouder Beemsterboer, wethouder Van Dijk, portefeuillehouder Van 

Kampen.   

N.a.v. de behandeling van de Tweede Tussenrapportage is toegezegd om de 

procedure om tot aanwending van mogelijke overschotten met de auditcommissie te 

bespreken. 
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De voorzitter brengt het amendement van JESS “Tweede Tussenrapportage 2017” in 

stemming. 

Het amendement wordt met 9 stemmen voor (JESS, VVD en D66) en 18 stemmen tegen 

verworpen. 

 

De voorzitter brengt het amendement van de VVD “Bestemming positief resultaat” in 

stemming. 

Het amendement wordt met 9 stemmen voor (JESS, VVD en D66) en 18 stemmen tegen 

verworpen. 

 

 De voorzitter brengt het amendement “Herplaatsing Indië Monument” in stemming. 

 Het amendement wordt unaniem aangenomen (27 voor en 0 tegen). 

 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 De VVD, JESS en D66 leggen een stemverklaring af en stemmen tegen het voorstel.  

Het raadsvoorstel wordt met 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. 

 

De heer Lensink geeft een toelichting op de motie “Pas op de plaats bij de sport”. 

 

Sprekers: Kröger, Van de Beek.  

Reactie college: wethouder Blonk geeft aan de geplande evaluatie in 2019 eventueel 

eerder te laten plaatsvinden. 

Sprekers: Kröger, Vriend, Teerink, Heddes, Bredewold. De heer Lensink verzoekt om een 

schorsing. 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

Sprekers: Lensink, Kröger. Mevrouw Bredewold verzoekt om een schorsing.  

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering.  

 

De heer Lensink geeft aan dat, mede gelet op de toezegging van de portefeuillehouder,  

het CDA de motie niet langer ondersteunt. De VVD en JESS handhaven de motie. 

 

Sprekers: Van de Beek, Kröger, Teerink, Moussault. 

 

Reactie college: Wethouder Blonk geeft aan in overleg te gaan met de sportadviesraad 

om het naar voren halen van de evaluatie en zegt toe hier in de commissie Samenleving 

op terug te komen. 

 

De voorzitter brengt de motie “Pas op de plaats bij de sport” in stemming. De motie 

wordt met 8 stemmen voor (JESS en VVD) en 19 stemmen tegen verworpen. 

 

12. Vaststellen begroting 2018 en meerjarenraming 

Sprekers in de eerste termijn: Teerink, Kröger, Bas, Lensink, Van de Beek, Vriend, 

Bredewold, Heddes. 

 

De heer Van de Beek geeft aan een amendement in te dienen met het onderwerp 

“Bestemming positief resultaat” en geeft een toelichting. 

De heer Teerink geeft een toelichting op de ingediende motie van Duurzaam Schagen 

en de VVD “Onderzoek overschot Sociaal Domein”. 

 

Reactie college: wethouder Van Dijk, wethouder Blonk geeft aan in overleg te zijn met 

SchagenFM over de zendmachtiging en zegt toe hierop terug te komen.  

Wethouder Van der Veek, wethouder Beemsterboer, portefeuillehouder Van Kampen. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Bredewold, Heddes, Bas, Van de Beek, Teerink, Kröger.  

Reactie college: wethouder Van der Veek. 

 

De motie van Duurzaam Schagen en de VVD “Onderzoek overschot Sociaal Domein” 

wordt, na de toezegging van wethouder Blonk dat hij het onderzoek laat uitvoeren, voor 

stemming ingetrokken. 
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De voorzitter brengt het amendement van de VVD “Bestemming positief resultaat” in 

stemming. Het amendement wordt met 8 stemmen voor (VVD en JESS) en 19 stemmen 

tegen verworpen. 

 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 De begroting 2018 wordt met 9 stemmen tegen (VVD, JESS en D66) en 18 stemmen voor 

aangenomen. 

 

Hamerstukken 

 

13. Vaststellen bestemmingsplan Oostwal 84 te Warmenhuizen 

 

15. vaststellen bestemmingsplan "Parkeren, gemeente Schagen" 

 

16. vaststelling bestemmingsplan 'Burgerfarm Middenweg 56 Dirkshorn' 

 

17. Nieuwe huisvesting wijkvereniging Groeneweg 

 

18. Wmo verordening 2018 

 

 Agendapunten 13 en 15 t/m 18 worden zonder hoofdelijke stemming conform het 

voorstel besloten. 

 

Ter bespreking deel 2 

 

14. Gemeentelijk Rioleringsplan 

Spreker: Van de Beek legt namens de VVD een stemverklaring af en stemt tegen het 

voorstel.  

 

Reactie college: wethouder Van der Veek, voorzitter Van Kampen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt met 5 stemmen tegen (VVD) en 22 stemmen voor aangenomen.  

 

19. Verordening Geluksbudget 

Sprekers in de eerste termijn: Teerink, Glashouwer, Bas, Bredewold, Van de Beek, Kröger.  

 De heer van de Beek dient een motie van afkeuring in.  

 Reactie college: wethouder Blonk  geeft aan dat de wijkteams alert zijn op 

eenzaamheid onder de bevolking van Schagen. Hij  zegt toe over ruim een jaar een 

evaluatie te houden. 

 Sprekers in de tweede termijn: Bredewold, Van de Beek. 

 De heer Van de Beek trekt de motie voor stemming in. 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 Het raadsvoorstel wordt met 8 stemmen tegen (JESS en VVD) en 19 stemmen voor 

aangenomen. 

20. Sluiting 

 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2017. 

 

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. 

 


