
 

 Pagina 1 van 3 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

27 november  2018. 

19.30 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

dhr. F. Teerink(voorzitter), mevr. E. Zwagerman (griffier oordeelsvormende vergadering), 

dhr. P.N.S. Boon (CDA), dhr. J. Wiskerke (CDA), dhr. P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), 

dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), dhr. L.G.M. Roozendaal (Seniorenpartij 

Schagen), mw. M.A.F. Wijnker (Seniorenpartij Schagen), mevr. M.C.M. Mulder-Keij, dhr. I.L. 

Kroon (VVD), mw. A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), dhr. J. van de Beek (VVD), dhr. P.J. Vlam 

(VVD), dhr. W.J. Stam (VVD), dhr. J. Perton (VVD),  dhr. S.C. Kruijer,(JESS), dhr. L. 

Dignum(JESS), dhr. Y.F. de Nijs (PvdA), dhr. J.C. Schrijver (PvdA), dhr. H. Vogel (D66), mw. 

J.A. Toorenent-Jonker (D66), dhr. S. Rezelman(SP), mevr. A.M.M. Pouw (SP), dhr. H. de Boer 

(SP), mw. M.C. Verloop (Wens4U), mw. L. Steijger (Wens4U), mevr. H.P. Bredewold 

(Wens4U), dhr. F. Koop (Duurzaam Schagen), dhr. R. Verhoef (Duurzaam Schagen). 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer, J. M. Kruit, burgemeester M.J.P. van Kampen-Nouwen. 

Dhr. G. Meijer (teamleider financiën en belastingen). 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

  

3.  Insprekers 

 De heer C. Smit (Next Generation BV) bij agendapunt 14. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen. 

Sprekers in eerste termijn: Van Wijk-Ligthart, Van de Beek, Mulder-Keij, Koop en ph Van 

Kampen-Nouwen 

Sprekers in tweede termijn: Wiskerke, Mulder-Keij, Van Wijk-Ligthart en ph Van Kampen-

Nouwen. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 18 december  2018. 

 

  

6. Vaststelling Verordening- en Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 

2018. 

Spreker:  Verhoef en ph Van Kampen-Nouwen 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 18 december  2018. 

 

7.  Vaststelling Bestemmingsplan  Natuurpark De Bongerd (vervallen) 

 

 

8. Vaststelling Bestemmingsplan Ruigeweg 28 

Sprekers: Roozendaal, Koop en ph. Kampen-Nouwen. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 18 december  2018. 

 

9. Belastingverordeningen  2019 

Sprekers: Schrijver, Toorenent, Verhoef, Verloop, Kroon en ph Kruit. 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  
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T.  Toegezegd wordt de vraag over de opbrengst Campergelden van dhr Schrijver 

schriftelijk te beantwoorden. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 18 december 2018, waarbij de fracties  van de SP, D66, VVD, en PvdA  

een stemverklaring afleggen. 

 

  

10. Deelname experiment centrale stemopneming. 

 Sprekers: Perton, Vriend, Wiskerke, Verhoef, Toorenent, De Nijs en ph. Van Kampen-

Nouwen. 

 

Naar aanleiding van de discussie adviseert de ph om via de partijlijnen druk uit te 

oefenen op het Rijk om te komen tot een veilige wijze van elektronisch stemmen en 

tellen.  

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 18 december 2018, waarbij de fractie de  VVD een  stemverklaring 

aflegt. 

 

 

11. Bestemmingsplan ‘Herziening uitbreiding Makado Schagen’splan 

 Sprekers: De Boer, De Nijs, Stam, Wang, Boon, Bredewold, Koop, Vogel en ph 

Beemsterboer. 

 

Geconcludeerd wordt dat de voorgestelde herziening van het bestemmingsplan een 

noodzakelijke ‘formaliteit’ is. De oordeelsvormende vergadering debatteert over 

aanvullende zaken m.b.t. tot het Makado en de Nieuwstraat en de concept motie van 

Duurzaam Schagen over meting luchtkwaliteit centrum Schagen. 

 

De meerderheid van de oordeelsvormende vergadering geeft aan geen noodzaak te 

zien voor het meten van de luchtkwaliteit. Deze heeft in 2016 plaatsgevonden en 

sindsdien geen grote wijzigingen hebben plaatsgevonden. De heer Koop geeft aan de 

motie los te koppelen van het agendapunt en zich gehoord de vergadering nader te 

beramen over wel of niet indienen in de raad van 18 december a.s. 

 

T. Ph Beemsterboer zegt toe half januari 2019 duidelijkheid te verschaffen over de 

aanvraag van de Lidl. 

 

T.  Mevrouw Bredewold (Wens4U) verzoekt de inrichting van de Nieuwstraat zodanig aan te 

passen dat de kermis hier toch mogelijk is. Toegezegd is dat wethouder Heddes hierop 

schriftelijk op terugkomt. 

A. Afspraak dat in het Presidium gesproken wordt over wel of niet beeldvormende of 

oordeelsvormende vergadering over het Makado/Nieuwstraat. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 18 december 2018, waarbij de fractie de  SP een  stemverklaring 

aflegt. 

 

 

12  Besluiten en toezeggingenlijsten 

 a. Vaststellen besluitenlijst  16 oktober  2018 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

b. Vaststellen besluitenlijst 17 oktober 2018 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 

c.  Toezeggingenlijst: 

 Sprekers: Verloop, Wijk-Ligthart en ph Beemsterboer. 

mevr. Van Wijk mist de toezegging dat ph onderzoek doet naar mogelijkheden 

voor subsidiemogelijkheden voor de Hellingbaan in Petten. 

mevr. Verloop mist de toezegging om te kijken of de subsidiepot bij het 

Duurzaam bouwloket voor energiezuinige maatregelen aangevuld kan worden. 
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T.  Toegezegd wordt de vraag van mevr Verloop: is er nog ruimte in de subsidiepot 

voor 2018 en hoeveel is die ruimte schriftelijk te beantwoorden en de toezegging 

over de subsidie mogelijkheden op te nemen in de toezeggingenlijst. 

  

 

13.  Mededelingen in het kader van de actieve informatie plicht 

 a. Mededelingen portefeuillehouders: 

     Overzicht raadsinformatie R.O 

  Sprekers: Roozendaal, Verloop, Kroon, ph Beemsterboer. 

T. Toegezegd wordt de ontwikkeling van Sint Maartenszee te agenderen voor de 

oordeelsvormende vergadering van 29 januari 2019. Opgenomen in de LTA 

 

14.  Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties. 

Raadsinformatiememo Weelweg 15, op verzoek van de fractie van D66. 

 

De C. Smit (Next Generation BV) spreekt in. 

 

Sprekers: Kruijer, Wang, Vogel, Dignum, Steijger, Wiskerke, Vlam, De Nijs, Rezelman, 

Verhoef, ph Beemsterboer 

 

De oordeelsvormende vergadering is  positief over de uitkomst van het ‘Burenoverleg’.  

 

 

15.  Rondvraag 

 Spreker: Schrijver. 

 Er staan nog twee vragen open van de fractie van de PvdA: 

• Betreft snelfietspad langs de N245 

• Opsporingsvergunning Koolwaterstoffen in Kop van Noord-Holland 

 

De vragen worden schriftelijk beantwoord 

 

16. Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 29 januari  2019, 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

 

     

            

    


