Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

27 november 2019
19.30 uur.
Gemeentehuis Schagen.

Aanwezig:

Dhr. J.Th. Kröger (voorzitter), dhr.. G.E.P. Meijer (griffier), mw. P. de Nijs-Visser (CDA), mw.
B.J. Glashouwer (CDA), dhr. H.C. Broersen (CDA), dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij
Schagen), mw. M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), dhr. I.L. Kroon (VVD), P.J.
Vlam (VVD), W.J. Stam (VVD), dhr. J.P. Kruijer,(JESS), dhr. L. Dignum(JESS), dhr. S.C. Kruijer
(JESS), mw. M.G. van Musscher (PvdA), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. L..A.J. Riteco
(GroenLinks), dhr. W.J. Steijvers van Orselen (GroenLinks), dhr. R. Verhoef (Duurzaam
Schagen), dhr. F.N.J. Jansen (D66), mw. J.A. Toorenent-Jonker (D66), dhr. W.P. Rijnders
(SP), dhr. H. de Boer (SP), mw. M.C. Verloop (Wens4U), mw. H.P. Bredewold (Wens4U).

Extra aanwezig: Wethouder J.C.J. Beemsterboer en burgemeester M.J.P. van Kampen0
1.

Opening

2.

Mededelingen
Dhr. Kröger vervangt dhr. Teerink die wegens ziekte afwezig is.

3.

Insprekers
Dhr. Wouter Bulk spreekt in met betrekking tot het onderwerp arbeidsmigranten.
Mw. Van Vuren stelt een vraag die dhr. Bulk beantwoordt.
Dhr. P. Houdewind, secretaris OFS Recreatie en Toerisme, spreekt in met betrekking tot
het onderwerp arbeidsmigranten. Dhr. Broersen en dhr. S. Kruijer stellen een vraag die
dhr. Houdewind beantwoord.
Dhr. Jeroen Franssen spreekt in met betrekking tot het onderwerp arbeidsmigranten.

4.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4a.

Actieve informatie
Mw. Musscher heeft een aanvullende vraag en hierop volgt een reactie van mw. Van
Kampen.
Ter bespreking

5.

Bespreeknotitie arbeidsmigranten van JESS
Dhr. J. Kruijer houdt een inleiding naar aanleiding van de bespreeknotitie. Hierop volgt
een inhoudelijke rectie van wethouder Beemsterboer en burgemeester Van Kampen.
Sprekers: van Vuren, Rijnders, Broersen, Bredewold, Riteco, Verhoef, Wang, Jansen, Stam.
Dhr. S. Kruijer reageert op de sprekers vervolgens vindt er een debat plaats.
De voorzitter complimenteert een ieder met de goede voorbereiding en stelt dat de
wethouder veel van wat hij heeft gehoord meeneemt in zijn vervolg acties m.b.t. dit
1

onderwerp en dat het aan de raad, ic de oordeelsvormende vergadering, is om hem
hier kritisch in te volgen.
6.

Notitie begraafplaatsen CDA
Mw. Glashouwer houdt een inleiding naar aanleiding van de notitie. Hierop volgt een
inhoudelijke reactie van burgemeester Van Kampen.
Sprekers: Mulder, Musscher, Verloop, Toorenent, Dignum, Steijvers van Orselen, Vlam.
Mw. Glashouwer reageert op de sprekers en vervolgens vindt er een debat plaats.
Toezegging: De vastgestelde kaders voor onderhoud e.d. worden opgezocht en
verstrekt (noot: afgedaan via mail d.d. 4 december 2019).
De voorzitter sluit het agendapunt af met de constatering dat de vergadering de
burgemeester meegeeft om door te gaan waar zij mee bezig is m.b.t. de
begraafplaatsen (gefaseerde inzet vrijwilligers e.d.) en dat we op een later moment
terugkomen op de benodigde budgetten en kostendekkendheid.

16.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 21 januari 2020,
De griffier oordeelsvormende vergadering,

De voorzitter,

G.E.P. Meijer

S.M. Lensink

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.

