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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

24 november 2020 

19.30 uur 

Teams 

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

Wiskerke (CDA), dhr. R.M. Bakker (CDA), mw. B.J. Glashouwer (CDA), dhr. H.C. Broersen 

(CDA), dhr. A.S. Groot (Seniorenpartij), dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij), dhr. L.G.M. 

Roozendaal (Seniorenpartij), mw. M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij), dhr. J. van de Beek 

(VVD), dhr. W.J. Stam (VVD), dhr. I.L. Kroon (VVD), mw. A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), dhr. 

S.C. Kruijer (JESS), dhr. M. Streefkerk (JESS), mw. V.C. van Vuuren (PvdA),  mw. M.G. van 

Musscher (PvdA), dhr. H.C.P.M. Piket, mw. M.A. Leijen (PvdA), dhr. J. Schrijver (PvdA),dhr. 

G. Rot (GroenLinks), dhr. L.A.J. Riteco (GroenLinks), dhr. R. Verhoef (Duurzaam Schagen), 

dhr. F. Teerink, dhr. F.N.J. Jansen (D66), dhr. H. Vogel (D66), dhr. C. Veenvliet (D66), dhr. 

W.P. Rijnders (SP), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), mw. H.P. Bredewold (Wens4U). 

 

Wethouders: J.CJ. Beemsterboer en J.J. Heddes. 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

 Geen mededelingen. 

 

3.  Insprekers 

Dhr. R. Maarschall spreekt in m.b.t. houtrook. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

De heer Vogel en de heer Wang verzoeken agendapunt 8 “Vaststellen 

bestemmingsplan Remmerdel” als bespreekstuk te behandelen. 

 

De voorzitter geeft aan, gelet op de insprekers, agendapunt 11 “Plan van aanpak 

verkeersplan centrum Schagen” te behandelen na agendapunt 5. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

5. Rapport Rekenkamercommissie Woningbouw in Schagen 

Bij dit agendapunt zijn de heer Van der Kruit (voorzitter Rekenkamercommissie) en de 

heer Boertien (onderzoeksbureau Twynstra Gudde) aanwezig. 

 De heer Van der Kruit geeft een toelichting op het rapport. 

Sprekers in 1e termijn: Broersen, Van de Beek, Kruijer, Schrijver, Vogel, Rijnders, Rot, 

Verhoef. 

 De heer Van der Kruit en de heer Boertien beantwoorden de aan hun gestelde vragen. 

Sprekers in 2e termijn: Broersen, Van de Beek, Roozendaal, Kruijer, Van Musscher, Vogel, 

Rijnders, Rot, Bredewold, Verhoef. 

Gelet op alle reacties in 2e termijn stelt de voorzitter voor om een extra thema-avond in 

te lassen om op de juiste wijze met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Deze avond zal 

plaatsvinden op 5 januari 2021. De voorzitter zal deze avond gezamenlijk met wethouder 

Beemsterboer voorbereiden. 

Wethouder Beemsterboer stemt in met een aparte avond over de woningbouw in 

Schagen. Hij geeft een korte algemene reactie op het rekenkamerrapport. 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

11. Plan van aanpak verkeersplan centrum Schagen 

 De heer Nieboer en de heer Voorhaar spreken in bij dit agendapunt. 

 Sprekers: Veenvliet, Leijen, Wang, Wiskerke, Rot, Stam, Kruijer, Rijnders, Bredewold, 

Verhoef, ph. Heddes. 

Wethouder Heddes merkt op dat hij een klankbordgroep vanuit de raad gaat instellen. 

De voorzitter geeft aan dit mee te nemen naar het presidium. 

6.  Wijkgebouw De Groene Schakel – aanvraag budget t.b.v. aanleg extra parkeerplaatsen 

Sprekers in 1e termijn: Streefkerk, Riteco, Van Vuuren, Stam, Broersen, Wang, Veenvliet, 

Bredewold, ph. Heddes. 

 Sprekers in 2e termijn: Streefkerk, Riteco, ph. Heddes. 

 De heer Streefkerk ziet graag een berekening per parkeerplek. 

 De heer Riteco geeft aan met een amendement voor 6 parkeerplaatsen te komen. 

 Wethouder Heddes zegt toe met een berekening van de kosten te komen. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 15 december 2020. 

7.  Vaststellen bestemmingsplan Middenweg 15 en 15A Dirkshorn 

 Sprekers in 1e termijn: Stam, Roozendaal, Vogel, Van Musscher, Broersen, ph. 

Beemsterboer. 

 Sprekers in 2e termijn: Roozendaal, ph. Beemsterboer. 

 De fracties van de Seniorenpartij en het CDA zullen met een stemverklaring komen. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk met 

stemverklaring te agenderen voor de raad van 15 december 2020. 

8. Vaststellen bestemmingsplan “Remmerdel” 

 Sprekers: Vogel, Kruijer, Stam, Wang, Van Musscher, ph. Beemsterboer. 

 De heer Vogel wil graag het exploitatieplan zien. 

 Wethouder Beemsterboer zegt toe het exploitatieplan toe te voegen. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 15 december 2020. 

9. Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Valkogerweg 52a in Sint Maarten 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 15 december 2020. 

10. Vaststellen bestemmingsplan “Stroet 86 Sint Maarten” 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 15 december 2020. 

12. Bespreeknotitie Verzamelplan 

 Sprekers: Van Vuuren, Wang, Broersen, Vogel, ph.  Beemsterboer. 

Wethouder Beemsterboer beantwoord de gestelde vragen en kan verder met de 

gegeven inbreng. 

13a. Besluitenlijst 6 oktober 2020 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

13b. Toezeggingenlijst 

De heer Wang geeft aan zijn reactie/vragen m.b.t. de toezeggingenlijst schriftelijk te 

zullen indienen. 

 



 

  

14a. Mededelingen portefeuillehouders 

 Sprekers: Mulder, Bredewold, Kruijer, ph. Beemsterboer, ph. Heddes. 

Wethouder Heddes zegt wat betreft de wijk Waldervaart de overlast/afval en aandacht 

voor dieren mee te nemen naar de klankbordgroep. 

14b. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

Mevrouw Glashouwer wil weten hoe er verder wordt omgegaan met de 

raadsrapportage Omgevingsdienst. 

 De voorzitter geeft aan dit mee te nemen naar het presidium. 

15. Rondvraag 

De heer Kroon heeft een vraag m.b.t. zwerfafval. De heer Broersen stelt een aanvullende 

vraag. 

Sprekers: Kroon, Schrijver, Broersen, Riteco, Mulder, ph. Heddes. 

Wethouder Heddes beantwoord de gestelde vragen. 

De heer Wang heeft een aantal vragen m.b.t. verkeersbesluiten schriftelijk gesteld. 

Wethouder Heddes reageert en geeft aan deze vragen ook nog schriftelijk te zullen 

beantwoorden. 

16. Sluiting 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 12 januari 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. 

 

 


