Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

12 januari 2021
19.30 uur
Teams

Aanwezig:

Dhr. J. van de Beek (voorzitter), dhr. L. Hooghiemstra (griffier), mw. M. de Vries (griffie
medewerker), dhr. W. Vonk (CDA), dhr. A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), dhr. L.G.M.
Roozendaal (Seniorenpartij Schagen), dhr. P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), dhr.
W.J. Stam (VVD), dhr. S.C. Kruijer (JESS), dhr. M. Streefkerk (JESS), mw. M.G. van Musscher
(PvdA), dhr. B.W., Sintenie (GroenLinks), dhr. R. Verhoef (Duurzaam Schagen), dhr. H.
Vogel (D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), mw. H.P.
Bredewold (Wens4U).

Extra aanwezig: Wethouders: J.CJ. Beemsterboer en S.J.A. van der Veek.
1.

Opening

2.

Mededelingen
Geen mededelingen.

3.

Insprekers
Er zijn geen insprekers.

4.

Vaststellen van de agenda
Op verzoek van de heer Vogel wordt agendapunt 5 een stuk ter advisering.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Stukken ter advisering

5.

Vaststelling bestemmingsplan Buitenvaert
Sprekers: Vogel, Freijsen, Sintenie, Rijnders, Kruijer, Vonk, Groot, Van Musscher en ph.
Beemsterboer.
De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen
voor de raad van 9 februari 2021
De fractie van D66 geeft aan met een amendement te komen.
Stukken die rechtstreeks naar de raad kunnen.

6.

Bestemmingsplan Harmenkaag 10 te Schagen
Zonder bespreking adviseert de oordeelsvormende vergadering het voorstel als
hamerstuk te agenderen voor de raad van 9 februari 2021

7.

Vaststellen bestemmingsplan Groenedijk naast 1, Sint Maarten
Sprekers: Roozendaal, Van Musscher, Streefkerk, Vogel, Sintenie en ph. Beemsterboer.
De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen
voor de raad van 9 februari 2021
Ter bespreking

8a.

Besluitenlijsten d.d. 24 en 25 november 2020 en 5 januari 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8b.

Toezeggingenlijst
Sprekers: Vriend en Vogel en ph. Van der Veek,
1

Wat de heer Vriend betreft kan de toezegging met als titel “onvoldoende en incorrecte
actieve informatie van ph. Van der Veek” van de lijst, ware het niet dat de tekst bij de
afdoening “ Met de besturen van Sebap en Dop wordt in september het overleg herstart
om te bespreken welke oplossingen mogelijk zijn” hem niet helemaal duidelijk is. Ph. Van
der Veek zegt toe dat hij na zal gaan wat hier exact mee bedoeld wordt.
9a.

Mededelingen portefeuillehouders
Sprekers: Kruijer, Bredewold, Kruijer, ph. Beemsterboer.
Ph. Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen en opmerkingen.

.9b.

Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen raadsrapportages.

10.

Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties
a. Reactie LTO op uitbreiding camping aan Noordzee. Op verzoek van Seniorenpartij.
Motivatie: Hoe denkt het college hier mee om te gaan.
Sprekers: Groot, Stam Vogel en Kruijer.
Ph. Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen en opmerkingen.

11.

Rondvraag
Spreker: Verhoef.

12.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 2 maart 2021,
De griffier oordeelsvormende vergadering,

De voorzitter,

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.

