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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

26 november 2019 

19.30 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

Dhr. J. van de Beek (voorzitter), dhr. L. Hooghiemstra (griffier oordeelsvormende 

vergadering), dhr. P.N.S. Boon (CDA), dhr. M.A.J. Sanders (CDA), dhr G.J. Slijkerman 

(CDA), dhr. P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), dhr A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), 

mw. M.A.F. Wijnker (Seniorenpartij Schagen), L.G.N. Roozendaal (Seniorenpartij Schagen), 

mw. A.M. van Wijk (VVD), dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr J. Perton (VVD), P.J. Vlam (VVD), dhr. 

J.P. Kruijer,(JESS), dhr. L. Dignum (JESS), dhr. S.C. Kruijer (JESS), dhr. J. TH. Kröger (JESS), dhr. 

H.C.P.M. Piket (PvdA), dhr. Y.F. de Nijs (PvdA), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. F.N.J. 

Jansen (D66), dhr H. Vogel (D66), dhr. C. Veenvliet (D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), dhr. H. de 

Boer (SP), mw. H.P. Bredewold (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), dhr. R. 

Verhoef (Duurzaam Schagen), dhr. J. Bart (Duurzaam Schagen), dhr. W.J. Steijvers van 

Orselen (GroenLinks), dhr. B.W. Sintenie (GroenLinks). 

 

Wethouders J. M. Kruit, J.J. Heddes, en J.C.J. Beemsterboer.  

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

3.  Insprekers 

Dhr. M. Wit, voorzitter Vereniging Roockershuyspark. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

5.  Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Schagen 2019  

Sprekers: Piket en Wijnker. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 17 december 2019. 

 

6. Vaststellen bestemmingsplan Halerweg 11 te Schagen  

Sprekers: geen. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 17 december 2019. 

 

7. Vaststellen bestemmingsplan Vloedlijn 15 Callantsoog 

Sprekers: geen. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 17 december 2019. 

 

8. Rekenkameronderzoek over de verkoop van Tafelzilver van gemeente Schagen 

Dit punt schuift door naar de volgende oordeelsvormende vergadering van 21 januari 

2020. 

 

9. Rekenkameronderzoek naar Toezicht en Handhaving 

Dit punt schuift door naar de volgende oordeelsvormende vergadering van 21 januari 

2020. 

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

10. Vaststellen plan van aanpak evaluatie Accommodatiebeleid 

Sprekers: Rijnders, Jansen, Sanders, Vriend, Dignum, Bredewold, De Nijs, Van Wijk en ph. 

Kruit. 

 

De Ph. zegt het volgende toe: 

- Het onderzoek naar de wijkgebouwen wordt niet in dit onderzoek meegenomen, 

maar komt daar op een later tijdstip op terug.  

- Het college zal nog nader bespreken of verenigingen die in 2019 meer leden kregen 

hierover wel een terugbetaling aan de gemeente moeten doen. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 17 december 2019. 

 

11. Uitbreiding groen Tuitjenhorn 

Sprekers: Freijsen, Kröger, Van Vuuren, Perton, Rijnders, Roozendaal, Boon, Sintenie, 

Vogel, Verhoef, wethouder Beemsterboer en ph. Heddes. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 17 december 2019. 

 

 

12. a. Besluitenlijst 15 oktober 2019 

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 b. Toezeggingenlijst 

Mw. Van Wijk geeft aan dat de toezegging ontbreekt van wethouder Van der 

Veek dat hij een periodiek overzicht zou verstrekken over de doorlooptijden van 

de dossiers binnen het sociaal domein. 

 

13. Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht 

 a. Mededelingen portefeuillehouders 

Op verzoek van dhr. Kroon plaatst ph. Beemsterboer het onderwerp Muggeburg Zuid op 

zijn voortgangslijst van projectenlijst. 

 

 b. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

 Sprekers: Verhoef, Van Vuuren, Kroon en ph. Heddes. 

  

In de beeldvormende vergadering van de RRN heeft de directeur van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord toegezegd dat hij nog een rapport zou toesturen 

waar inzicht en uitleg wordt gegeven over de hoge kosten van ICT. Aangezien dit 

rapport nog niet ontvangen is, zal aan de RRN griffier gevraagd worden dit alsnog te 

verzorgen.   

 

14. Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties. 

 Brief19.051528 Fietsersbond reconstructie van de Zeeweg in Sint Maartenszee. 

  

 Sprekers: Bredewold, Van Wijk, Groot, Bart, De Nijs, Sintenie en ph. Beemsterboer. 

 

15.  Rondvraag 

  

16. Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 21 januari 2020, 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

G.E.P. Meijer       F. Teerink   

    

 

 

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. 


