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Extra aanwezig: 

 

 

15 oktober 2019 

19.30 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

Dhr. J.Th. Kröger (voorzitter), mw. M. Teijema (griffier oordeelsvormende vergadering), dhr. 

P.N.S. Boon (CDA), mw. B.J. Glashouwer (CDA), dhr H.C. Broersen (CDA), dhr. M.A.J. 

Sanders (CDA), dhr. W. Vonk (CDA), dhr. P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), dhr A.S. 

Groot (Seniorenpartij Schagen), dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), L.G.N. 

Roozendaal (Seniorenpartij Schagen), mw. A.M. van Wijk (VVD), dhr. J. van de Beek 

(VVD), dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr J. Perton (VVD), P.J. Vlam (VVD), W.J. Stam (VVD), dhr. 

J.P. Kruijer,(JESS), dhr. L. Dignum(JESS), dhr. H.C.P.M. Piket (PvdA), dhr. Y.F. de Nijs (PvdA), 

mw. M.A. Leijen (PvdA), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), mw. M. Struijf (D66), dhr H. Vogel 

(D66), dhr. C. Veenvliet (D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), dhr. S. Rezelman (SP), mw. A.M.M. 

Pouw. mw. M.C. Verloop (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), dhr. R. Verhoef 

(Duurzaam Schagen), dhr. J. Bart (Duurzaam Schagen), dhr. L. Riteco (GroenLinks), dhr. 

B.W. Sintenie (GroenLinks). 

 

Wethouders J. M. Kruit, S. van der Veek, J.C.J. Beemsterboer, burgemeester M.J.P. van 

Kampen, mw. K. van der Arend (projectleider samenlevingszaken) en dhr. R. Smidt 

(beleidsmedewerker vergunningen en bijzondere wetten). 

 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

3.  Insprekers 

Mevrouw Rampen spreekt namens de bewoners van de Schagerweg in over de 

reconstructie Schagerweg (zie bijlage). 

 

Ph. Heddes geeft een toelichting op de gehouden gesprekken en hoe er tot een 

advies/besluit gekomen gaat worden. 

 

Mevrouw Van Wijk heeft over dit onderwerp vragen ingediend bij de rondvraag. Deze 

zijn door ph. Heddes gelijk meegenomen. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

De heer Vogel stelt voor agendapunt 11 “Woonvisie”, zowel de bespreeknotitie van het 

CDA als de motie van D66, van de agenda te halen. Binnenkort komen er 2 

beeldvormende vergaderingen om te komen tot een nieuwe woonvisie. De punten van 

het CDA en D66 kunnen hierin dan meegenomen worden. 

 

De overige aanwezigen wensen dit agendapunt wel te behandelen. 

 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

5.  Vaststellen bestemmingsplan Rijperweg 58 A te Sint Maarten 

Spreker: Vogel. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 12 november 2019. 

 

 

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

6. Vaststellen bestemmingsplan voor Westfriesedijk 48, Warmenhuizen  

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 12 november 2019. 

 

7. Bestuursopdracht “De 3-decentralisaties, vijf jaar later: evaluatie en herijking en Integrale 

Verordening” 

Mevrouw Van Wijk introduceert namens de klankbordgroep dit voorstel. 

 

Sprekers: Van Wijk, Piket, Verloop, Verhoef, Veenvliet, Glashouwer, Rijnders, Riteco, ph. 

Van der Veek, Van der Arend, Dignum. 

 

T Ph. Van der Veek en mevrouw Van der Arend beantwoorden de gestelde vragen. Ph. 

Van der Veek zegt toe nog enkele vragen schriftelijk voor de raadsvergadering te 

beantwoorden. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 12 november 2019. 

 

8. Instellen Bedrijven Investeringszone (BIZ) binnenstad Schagen 

Sprekers: Rijnders, Stam, Groot, Van Vuuren, Sanders, Kruijer, Riteco, Verloop, Veenvliet, 

Verhoef, ph. Beemsterboer. 

  

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 12 november 2019. 

 

9. Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark ECN 

 De heer De Graaf spreekt in en beantwoordt een aantal technische vragen. 

 

Sprekers: Van Vuuren, Wang, Freijsen, Vd Beek, Rijnders, Bart, Vogel, Dignum, Riteco, 

Sanders, ph. Beemsterboer. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 12 november 2019. 

 

10. Bespreeknotitie Speelautomatenhallen 

 De heer Grundmann spreekt in. 

 

Sprekers: De Nijs, Rezelman, Dignum, Boon, Vd Beek, Struijf, Verloop, Vriend, Verhoef, 

Sintenie, ph. Van Kampen. 

 

Na een uitgebreide discussie is de conclusie dat er geen verordening wordt gemaakt. 

 

11. Woonvisie 

 Woonvisie CDA en JESS: 

 De heer Broersen geeft een toelichting op het aangepaste stuk. 

 

 De heer Bosch spreekt namens de CDJA in en bepleit woningen voor jongeren. 

 

Sprekers: Broersen, Freijsen, Groot, Leijen, Kruijer, Rijnders, Sintenie, Stam, Vogel, Verhoef, 

Bosch, ph. Beemsterboer 

 

Portefeuillehouder Beemsterboer is blij met alle steun en gaat graag met iedereen op 

zoek naar oplossingen voor betaalbare woningen. 

De heer Broersen kan na de uitgebreide discussie, aangedragen punten en 

beantwoording van de portefeuillehouder bekijken hoe hij hiermee verder wilt. 

 

Motie D66 fonds sociale woningbouw: 

De heer Vogel geeft aan deze motie te agenderen voor de volgende vergadering. 

 

12. a. Besluitenlijsten 3 en 4 september 2019 

  Beide besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 b. Toezeggingenlijst 

De heer Kruijer vraagt zich af wanneer de huisvesting arbeidsmigranten aan de 

orde komt. Deze stond gepland voor oktober. 



 

  

Ph. Beemsterboer geeft aan zo spoedig mogelijk met een memo te komen. 

 

Mevrouw Van Wijk wil weten wat de stand van zaken met betrekking tot de 

bereikbaarheid brandweer is. 

T  Ph. Van Kampen geeft aan met een antwoord te komen. 

 

13. Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht 

 

13a. Mededelingen portefeuillehouders 

Mochten er naar aanleiding van de schriftelijke mededelingen portefeuillehouders nog 

vragen zijn dan kunnen deze schriftelijk gesteld worden. 

 

13b. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

Er zijn naar aanleiding van de raadsrapportage Schagen GR OD NHN en 

Raadsrapportage GrGa geen opmerkingen. 

 

14. Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties. 

 

14a. Raadsinformatiememo Groene idylles (op verzoek van VVD) 

 Mevrouw Van Wijk wil uitleg over deze memo. 

 

 Ph. Beemsterboer geeft uitleg over de inhoud van deze memo. 

 

 De heer Roozendaal wil weten hoe ongewenste planten worden bestreden. 

 

T Ph. Heddes zorgt voor een schriftelijke beantwoording. 

 

14b. Raadsinformatiememo Projectopdracht Menisweg (op verzoek van CDA) 

 Schuift door naar de volgende vergadering. 

 

15.  Rondvraag 

 De heer Dignum heeft schriftelijk vragen gesteld over de Thorbecke/Oosterstraat. 

 

 Ph. Heddes hoopt binnen 3 weken met een besluit te komen.  

 

16. Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 26 november 2019, 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

 

 

L. Hooghiemstra       ???    

   

 

 

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. 

  

  

 

 

 


