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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

21 januari 2020 

19.30 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

Dhr. F. Teerink (voorzitter), dhr.. G.E.P. Meijer (griffier), mw. B.J. Glashouwer (CDA), dhr. H.C. 

Broersen (CDA), dhr. R.M. Bakker (CDA), dhr. A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), mw. 

M.A.F. Wijnker (Seniorenpartij Schagen), dhr. J. van de Beek (VVD), dhr. I.L. Kroon (VVD), 

P.J. Vlam (VVD), W.J. Stam (VVD), dhr. J. Perton (VVD), dhr. J.Th. Kröger (JESS), dhr. J.P. 

Kruijer,(JESS), dhr. L. Dignum(JESS), dhr. S.C. Kruijer (JESS), dhr. J.C. Schrijver (PvdA), mw. 

M.A. Leijen (PvdA), dhr. H.C.P.M. Piket (PvdA), dhr. Y.F. de Nijs (PvdA),  dhr. L..A.J. Riteco 

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

F.N.J. Jansen (D66), dhr. H. Vogel (D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), mevr. A.M.M. Pouw (SP), 

dhr. H. de Boer (SP), mw. M.C. Verloop (Wens4U), mw. H.P. Bredewold (Wens4U).  

 

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

burgemeester M.J.P. van Kampen, Dhr. R. Smidt. 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

 Geen mededelingen 

 

3.  Insprekers 

Mevrouw Vos over rook- en stankoverlast (houtstook) 

Dhr. Takes (bij agendapunt 16) m.b.t. brief parkeeroverlast Berkenweg 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Later wordt i.v.m. de tijd agendapunt 

14 naar voren gehaald en schuiven agendapunt 15, 16 en 17 door naar woensdag 22 

januari. De actieve informatie van de burgemeester wordt wel behandeld. 

 

Stukken die rechtstreeks naar de raad kunnen 

5. Wmo-verordening 2020 

Sprekers: Piket en Wijnker 

De Seniorenpartij ziet graag dat wanneer het jaar wordt afgesloten met een positief 

saldo de eigen bijdrage voor dagbesteding senioren weer teniet wordt gedaan. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 11 februari 2020. 

6  Vaststellen bestemmingsplan Delftweg 20 Tuitjenhorn 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 11 februari 2020. 

7  Vaststellen bestemmingsplan Waarlandseweg 3a 

 Spreker: Wijnker 

 Wethouder Beemsterboer zal de vraag over de 2e ontsluiting schriftelijk beantwoorden.  

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 11 februari 2020. 

 

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

 

Ter bespreking 

 

8  Rekenkameronderzoek over de verkoop van Tafelzilver van gemeente Schagen 

Sprekers: Glashouwer, Vogel, Verhoef, Bredewold, Leijen, Van de Beek, Riteco, Groot en 

Rijnders. 

Het proces hoe onderzoeksrapporten van de rekenkamer voortaan behandeld worden, 

wordt geagendeerd voor het presidium. 

De vragen worden beantwoord door dhr. Steiner (tot voor kort lid van de RKC) dhr. Van 

der Kruit (voorzitter RKC) en wethouder Beemsterboer.  

Het verkoopbeleid wordt bij de stukken die naar de raad gaan toegevoegd. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 11 februari 2020. 

De voorzitter bedankt dhr. Steiner voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor onze 

rekenkamer en overhandigt hem een bos bloemen. 

9  Rekenkameronderzoek naar Toezicht en Handhaving 

Sprekers: Glashouwer, Verhoef,  Vogel, Van de Beek, De Nijs, Dignum, Groot en Rijnders. 

De vragen worden beantwoord door dhr. Van der Kruit (voorzitter RKC) en wethouder 

Van der Veek. 

Wethouder Van der Veek zegt toe binnen een maand met een plan van aanpak te 

komen om het toezicht en handhaving binnen het sociaal domein op orde te krijgen. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 11 februari 2020. 

10  Decentralisatie-uitkering Klimaatakkoord 

 Sprekers: Riteco, Schrijver, Verloop, Broersen en Kroon. 

 De vragen worden beantwoord door wethouder Heddes. 

Wethouder Heddes zegt toe dat er voor 11 februari een memo met (bestaande) 

plannen komt waar dit geld aan uit gegeven wordt. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 11 februari 2020. 

11  Plaatsen kunst op rotondes en overzicht kunst openbare ruimte 

Sprekers: Rijnders, Wijnker, Glashouwer, Sintenie, De Nijs, Perton, Bredewold, Verhoef en S. 

Kruijer. 

De vragen worden beantwoord door wethouder Kruit. 

Wethouder Kruit zal schriftelijk informatie verstrekken over de € 20.000 m.b.t. kunstwerk De 

Zwaan. Was dit alleen het weghalen en opslaan of is dit ook bestemd voor de 

herplaatsing? 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 11 februari 2020. 

12  Aanpassing Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016 (APV) 

 Sprekers: Rijnders, Sintenie, Van de Beek, Bredewold en Groot. 

 De vragen worden beantwoord door burgemeester Van Kampen en dhr. Smidt 

(medewerker vergunningen en bijzondere wetten). 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 11 februari 2020. 

 



 

  

13  Subsidieplafond starters- en duurzaamheidslening 

 Sprekers: Groot, Broersen, Sintenie, Jansen, Schrijver, Verloop en Kroon. 

 De vragen worden beantwoord door wethouder Beemsterboer. 

 De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 11 februari 2020. 

Ter bespreking 

14  Besluitenlijst en toezeggingenlijst 

a Besluitenlijst d.d. 26 en 27 november 2019 

b Toezeggingenlijst 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de oordeelsvormende vergadering van  

22 januari 2020. 

15  Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht 

a Mededelingen portefeuillehouders 

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

Dit agendapunt wordt met uitzondering van de actieve informatie van de burgemeester 

doorgeschoven naar de oordeelsvormende vergadering van 22 januari 2020. 

16  Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties 

Brief parkeeroverlast Berkenweg,  

Inspreker: Dhr. Takes 

Sprekers: Bakker, Jansen, Schrijver, Stam, Sintenie, Bredewold, Groot en Dignum 

Dhr. Takes beantwoord nog enige vragen van dhr. Jansen. Dhr. Stam ligt namens de 

VVD toe waarom zij dit geagendeerd hebben en verzoekt de wethouder extra 

parkeerplaatsen te realiseren. 

De vragen worden beantwoord door wethouder Heddes. 

Wethouder Heddes zegt toe over maximaal drie maanden met een voorstel over deze 

situatie te komen. 

 

17  Rondvraag 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de oordeelsvormende vergadering van  

22 januari 2020. 

18 Sluiting 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 3 maart 2020, 

 

 

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. 

 

 


