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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

5 januari 2021 

19.30 uur 

Teams 

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

H.C. Broersen (CDA), dhr. S.M. Lensink (CDA), dhr. A.S. Groot (Seniorenpartij), dhr. P.F.J. 

Vriend (Seniorenpartij), dhr. J. van de Beek (VVD), dhr. S.C. Kruijer (JESS), dhr. M. Streefkerk 

(JESS), mw. M.G. van Musscher (PvdA), dhr. L. Riteco (GroenLinks), dhr. G. Rot 

(GroenLinks), dhr. R. Verhoef (Duurzaam Schagen), dhr. F.N.J. Jansen (D66), dhr. H. Vogel 

(D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), M.C. Verloop (Wens4U), mw. H.P. Bredewold (Wens4U). 

 

Ph. J.C.J. Beemsterboer, hr. P. van der Kruit (voorzitter Rekenkamercommissie) 

 

1. Opening 

  De voorzitter opent de vergadering. 

 

 Sprekers: 

 Hr. Vogel 

 

2. Reactie college op rekenkamerrapport  

a. Reactie ph. Beemsterboer  

Ph. Beemsterboer geeft aan de hand van een presentatie een reactie op het 

rapport. 

 

b. Inhoudelijk debat  

Sprekers: Riteco, Kruijer, Van Musscher, Bredewold, Jansen, Van de Beek, Groot, 

Rijnders, Vogel, Broersen Verhoef, ph. Beemsterboer. 

 

c. Bepaling beantwoording rapport richting raad.  

De conclusies en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden 

overgenomen. De griffie zal het raadsbesluit opstellen en voorleggen aan het 

presidium, waarna het wordt geagendeerd voor de raad. 

 

3. Wat wil de raad zien op het dashboard  

a. Korte toelichting wat het college wil voorstellen n.a.v. rekenkamerrapport  

Ph. Beemsterboer geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op het 

dashboard en de mogelijkheden hiervan. Hij wil graag weten of het dashboard 

voldoet aan de gevraagde informatie en hoe vaak men een dergelijk overzicht wil 

ontvangen. 

 

b. Debat, wat wil de raad iedere 6 weken weten?  

Sprekers: Van de Beek, Vogel, Riteco, Kruijer, Van Musscher, Verloop, Groot, Rijnders, 

Broersen, Verhoef, ph. Beemsterboer. 

De portefeuillehouder neemt alle reacties mee. E.e.a. wordt verder uitgewerkt en 

het college zal met een voorstel komen hoe het dashboard er uit komt te zien. 

4. Op kwalitatieve doelen sturen  

a. Korte presentatie via sheets, waarna debat en afspraken 

Ph. Beemsterboer geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op het 

sturen op kwalitatieve doelen.  

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

Sprekers: Verhoef, Broersen, Rijnders, Van de Beek, Vogel, Verloop, Van Musscher, 

Kruijer, Riteco, Groot, ph. Beemsterboer. 

 

Ph. Beemsterboer zegt toe de kwalitatieve doelen smart te maken en hierover met 

een voorstel te komen. 

 

 

5. Wat willen we de Raad aan de ontwerpers van de omgevingsvisie (woonvisie) 

meegeven? 

 Ph. Beemsterboer geeft aan de hand van een presentatie een toelichting. 

 Sprekers: Riteco, Kruijer, Van Musscher, Bredewold, Vogel, Van de Beek, Groot, Rijnders, 

Lensink, Verhoef, ph. Beemsterboer. 

6. Vervolgafspraken vastleggen  

- Er komt een raadsvoorstel/-besluit voor het overnemen van de conclusies en 

aanbevelingen van de rekenkamercommissie. 

- Voor de kwalitatieve doelen en het dashboard is input gegeven. Het college 

komt hierover met een voorstel. 

- Het voorstel m.b.t. het dashboard komt met 2 weken. De portefeuillehouder 

gaat over het smart maken van de kwalitatieve doelen in gesprek met de heer 

Kröger. 

- Het voorstel m.b.t. het dashboard zal eerst worden besproken in het presidium of 

in de agendacommissie. 

 

7. Sluiting 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 2 maart 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. 

 

 


