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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

4 september 2019 

19.30 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

Dhr. S.M. Lensink (voorzitter), dhr. L. Hooghiemstra (griffier oordeelsvormende 

vergadering), dhr. M.A.J. Sanders (CDA), mw. P. de Nijs-Visser (CDA), dhr. P.F.J. Vriend 

(Seniorenpartij Schagen), mw. M.A.F. Wijnker (Seniorenpartij Schagen), mw. A.M. van Wijk 

(VVD), dhr. J. van de Beek (VVD), dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr. J.P. Kruijer,(JESS), dhr. L. 

Dignum(JESS), dhr. H.C.P.M. Piket (PvdA), dhr. Y.F. de Nijs (PvdA), mw. J.A. Toorenent-

Jonker (D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), dhr. H. de Boer (SP), mw. N.C.P. Loeve (SP), mw. H.P. 

Bredewold (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), dhr. C.J.N. Groen (Duurzaam 

Schagen), dhr. F. Teerink (Duurzaam Schagen), dhr. M. Ismael (GroenLinks), dhr. B.W. 

Sintenie (GroenLinks). 

 

Wethouders J. M. Kruit, S. van der Veek, burgemeester M.J.P. van Kampen en dhr. H. de 

Ruiter (juridisch adviseur samenlevingszaken).  

 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

3.  Insprekers 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

Meerder partijen geven aan over agendapunt 5 nog in gesprek te willen. 

 

5.  Afstemmingsverordening Participatiewet 2019 

Sprekers: mw. De Nijs, Toorenent, Rijnders, De Ruiter en Van der Veek. 

 

T Ph. Van der Veek zegt voor juni 2020 een evaluatie over deze verordening toe. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 24 september 2019. 

 

6. Verordening individuele studietoeslag  

Sprekers: Kruijer, dhr. De Nijs, Van Wijk, Rijnders, Freijsen, Ismael, Sanders, De Ruiter en Van 

der Veek.  

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 24 september 2019. 

 

7. Bespreeknotitie Speelautomatenhallen 

Dit punt wordt niet behandeld en schuift door naar de volgende oordeelsvormende 

vergadering. 

 

8. Notitie steeg parkeerplaats Gedempte Gracht 

Sprekers: Bredewold, mw. De Nijs, Van de Beek, Toorenent, De Boer, Vriend, dhr. De Nijs,  

Dignum en Ph. Van Kampen  

  

Na enige discussie is de conclusie dat het merendeel van de oordeelsvormende 

vergadering adviseert een nieuw erfdienstbaarheid af te sluiten. 

 

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

 

9.  Mededelingen in het kader van de actieve informatie plicht 

 a. Mededelingen portefeuillehouders: 

  Ph. Van Kampen: 

  Sprekers: Kruijer, Groen, Teerink 

 

T  Ph. Van Kampen zegt het volgende toe: 

-   De Engelstalige versie van de SMA wordt toegezonden en op de agenda van 

    de ICT-werkgroep geplaatst; 

-   de fracties ontvangen de rapportage van de afdeling Ruimte en de 

Omgevingsdienst op de gebieden vergunningverlening, toezicht en 

 handhaving;  

-    De fracties ontvangen de aantallen en bevindingen over de verhuur van 

 Woningen waarvoor eerder een waarschuwing was afgegeven en die in de 

 zomer voor recreatieve verhuur werden aangeboden. 

-   de fracties krijgen het onderzoek van de provincie waaruit blijkt dat op alle 

     recreatieparken illegale bewoning is geconstateerd; 

   

 b. Mededelingen Gemeenschappelijke regelingen 

  Er zijn geen mededelingen of opmerkingen. 

 

10.  Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties. 

a. bespreekstuk Jeugdzorg Horizon 

 

Sprekers: Piket, Teerink, Sanders, Kroon, Rijnders, Wijnker, Dignum, Bredewold, Ismael, 

Toorenent, Van de Beek, Sintenie en ph. Van der Veek. 

 

Als initiatiefnemer voor dit agendapunt, dankt dhr. Piket de aanwezigen voor hun 

inbreng. 

 

b. 19.06.04 Motie politieke participatie jongeren (Hollands Kroon) 

 

Sprekers: Kroon, dhr. De Nijs, Kruijer, Ismael, Toorenent, Teerink, Rijnders, Vriend, 

Bredewold, mw. De Nijs, Sintenie en Dignum en ph. Kruit. 

 

Als initiatiefnemen voor dit agendapunt, bedankt de heer Kroon de aanwezigen voor 

hun inbreng en geeft aan met een aangepaste motie te komen voor de eerstvolgende 

raad. 

 

11.  Rondvraag 

 De heer Van de Beek geeft aan dat een deel van de beantwoording m.b.t. de gestelde 

vragen over “Gratis huwelijken” niet het juiste antwoord op de vraag is. Hij zal per mail 

een aanvullende vraag stellen. 

 

12. Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019, 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

 

 

M. Teijema       J.Th. Kröger   

    

 

 

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. 

  

  

 

 



 

  

 


