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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

21 april 2020 

19.30 uur 

Teams 

Dhr. J.Th. Kröger (voorzitter), dhr. L. Hooghiemstra (griffier), mw. M. Teijema (griffier), dhr. 

P.N.S. Boon(CDA), dhr. J. Wiskerke (CDA), mw. P. de Nijs-Visser (CDA), mw. M.C.M. Mulder-

Keij (Seniorenpartij), mw. M.A.F. Wijnker (Seniorenpartij), dhr. A.S. Groot (Seniorenpartij), 

dhr. L. Roozendaal (Seniorenpartij), mw. A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), dhr. I.L. Kroon (VVD), 

dhr. W.J. Stam(VVD), dhr. J. van de Beek (VVD), dhr. J.P. Kruijer,(JESS), dhr. L. Dignum 

(JESS), dhr. S.C. Kruijer (JESS), dhr. P.J. Don (JESS), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. 

H.C.P.M. Piket (PvdA), mw. M.G. van Musscher (PvdA), dhr. L.A.J. Riteco (GroenLinks), dhr. 

B.W. Sintenie (GroenLinks), dhr. G. Rot (GroenLinks), dhr. R. Verhoef (Duurzaam Schagen), 

dhr. F.N.J. Jansen (D66), dhr. H. Vogel (D66), mw. J.A. Toorenent (D66), dhr. W.P. Rijnders 

(SP), dhr. G.L. van der Harst (SP), mw. M.C. Verloop (Wens4U), mw. H.P. Bredewold 

(Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U). 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer, S.J.A. van der Veek, J.J. Heddes, J.M. Kruit, 

burgemeester M.J.P. van Kampen 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

 Geen mededelingen 

 

3.  Insprekers 

Er is een inspraakreactie ontvangen van de heer Hoekstra namens 

Woonadviescommissie Schagen Hollands Kroon. Deze reactie wordt betrokken bij 

agendapunt 10 “Blijverslening”. 

 

De samenvatting van de inspraakreactie van Vve Callinghe inzake opzegging erfpacht 

Garnekuul Callantsoog wordt door de voorzitter voorgelezen. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

De agendapunten 5 “Vaststellen bestemmingsplan Nieuwboerweg 7, Waarland” en 6 

“Vaststelling bestemmingsplan Oostwal 157, Warmenhuizen” worden verplaatst naar de 

stukken ter advisering. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

  

Ter advisering 

 

5. Vaststellen bestemmingsplan Nieuwboerweg 7, Waarland 

Sprekers: Jansen, ph. Beemsterboer. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 12 mei 2020. 

 De fractie van D66 geeft aan met een amendement te zullen komen. 

 

6.  Vaststelling bestemmingsplan Oostwal 157, Warmenhuizen 

Sprekers: Jansen, Verhoef, Riteco. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 12 mei 2020. 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

De fractie van D66 geeft aan met een amendement te zullen komen. 

 

7.  Overdracht wegen Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) 

 Sprekers: Bredewold, Wiskerke, Rijnders, Dignum, Groot, Van Musscher, Riteco, Stam, ph. 

Heddes. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 12 mei 2020. 

8. Vaststellen bestemmingplan “Locatie De Nijs”, Schoorldam 

Sprekers: Roozendaal, Vogel, Freijsen, Boon, Dignum, Van Musscher, Sintenie, Stam, 

Rijnders, S. Kruijer, ph. Beemsterboer, Rot. 

Ph. Beemsterboer zegt toe de brief uit 2012 bij de stukken te voegen. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 12 mei 2020. 

9. Vaststellen Regeling Reductie Energieverbruik 

Sprekers: De Nijs, Toorenent, S. Kruijer, Van Vuuren, Riteco, Kroon, Verloop, Groot, ph. 

Heddes. 

Ph. Heddes zegt toe na te vragen hoe het zit met de BTW, waarom er een termijn van 8 

weken nodig is om tot besluitvorming te komen en of het bedrag van 70 euro in één keer 

uitgegeven moet worden. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 12 mei 2020. 

10. Blijverslening 

Sprekers: Verloop, De Nijs, Rijnders, J. Kruijer, Van Vuuren, Riteco, Kroon, Toorenent, 

Mulder, ph. Beemsterboer. 

Naar aanleiding van de discussie en gestelde vragen verzoekt de voorzitter de 

portefeuillehouder met een raadsinformatiememo te komen waarin de gedane 

toezegging is verwoord. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 12 mei 2020. 

11. Revolverend fonds voor Duurzaamheidsleningen en Startersleningen 

Sprekers: Verloop, Don, Wijnker, Van Vuuren, Riteco, Kroon, Verhoef, De Nijs, ph. 

Beemsterboer, ph. Heddes. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 12 mei 2020. 

12. Rekenkamerrapport DoeMee onderzoek VN-verdrag Handicap 

Het rapport is nu ter kennisname aangeboden en wordt ter bespreking geagendeerd 

zodra de coronamaatregelen het weer toelaten fysiek in de raadszaal bij elkaar te 

komen. 

Ter bespreking 

13.  a. Besluitenlijst d.d. 3 maart 2020 

   De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 b. Toezeggingenlijst 

   Sprekers: Van Wijk, Van der Veek 

   De toezeggingenlijst wordt doorgenomen en daar waar nodig aangepast. 

14.  Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht 

a Mededelingen portefeuillehouders 

 Sprekers: Riteco, Vogel, Ph. Beemsterboer. 



 

  

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

Geen op- en/of aanmerkingen. 

15.  Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties 

Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

16.  Rondvraag 

Mevrouw Van Vuuren kondigt een motie van de PvdA in samenwerking met het CDA 

aan over de vluchtelingenkinderen. Deze motie zal naar alle fracties worden gestuurd. 

 De heer Riteco verzoekt de burgemeester om naar aanleiding van de persconferentie 

van eerder deze avond m.b.t. Corona, morgen actie te ondernemen. 

 Ph. Van Kampen geeft aan dat het regionaal beleidsteam alles zal bespreken. 

Afstemming vindt daar plaats. 

12. Sluiting 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 8 juni 2020, 

 

 

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. 

 

 


