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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

5 oktober 2020 

19.30 uur 

Teams 

Dhr. S.M. Lensink (voorzitter), dhr. L. Hooghiemstra (griffier), mw. M. Teijema (griffier), dhr. J. 

Wiskerke (CDA), mw. P. de Nijs-Visser (CDA), dhr. A.S. Groot (Seniorenpartij), dhr. C.C. 

Wang (Seniorenpartij), dhr. I. Kroon (VVD), dhr. J.Th. Kröger (JESS), dhr. M. Streefkerk (JESS), 

mw. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. Y.F. de Nijs (PvdA), mw. M.G. van Musscher (PvdA), dhr. 

H.C.P.M. Piket, dhr. B.W. Sintenie (GroenLinks), dhr. R. Verhoef (Duurzaam Schagen), dhr. 

F.N.J. Jansen (D66), dhr. H. Vogel (D66), mw. J.A. Toorenent-Jonker (D66), dhr. W.P. 

Rijnders (SP), dhr. R. Rezelman (SP), mw. M.C. Verloop (Wens4U), mw. H.P. Bredewold 

(Wens4U). 

 

Wethouders: J.M. Kruit, J.J. Heddes en burgemeester M.J.P. van Kampen 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

 Geen mededelingen. 

 

3.  Insprekers 

Dhr. R. Mud voorzitter Noordkop Centraal. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Projectopdracht nieuwbouw Kazerne Dirkshorn 

Sprekers: Kroon, Wang, Streefkerk, Bredewold, Van Musscher, Wiskerke, Rezelman 

Sintenie, Vogel, Verhoef en ph. Van Kampen. 

 De ph. zegt toe nog met nadere informatie te komen m.b.t. de keuze van de 

aangegeven locatie.  

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk  te agenderen 

voor de raad van 27 oktober 2020 

6.  Noordkop Centraal 

Sprekers: Kroon, Wang, Bredewold, De Nijs, Wiskerke, Rijnders, Sintenie, Jansen, Verhoef, 

Kröger en ph. Kruit. 

De ph. zegt toe dat ze zal zorgen dat de financiële stukken aan de agenda worden 

toegevoegd. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 27 oktober 2020. 

7.  Toeristenbelasting 

 Sprekers: Kroon, Groot, Bredewold, Piket, De Nijs-Visser, Rijnders, Sintenie, Jansen, Verhoef, 

Kröger, en ph. Kruit. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als besprekstuk te agenderen 

voor de raad van 27 oktober 2020. 

 

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

8.   Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht 

a. Mededelingen portefeuillehouders 

Naar aanleiding van een vraag van mw. Bredewold blijkt dat op de lijst van actieve 

informatie het onderwerp “inclusie” staat, dit onderwerp valt onder ph. Van der Veek. 

Voorts stelt mw. Bredewold voor om een Regenboog op het trottoir te schilderen in het 

centrum van Schagen. Ph Kruit zal navraag doen over deze mogelijkheid, waarbij mw. 

Bredewold aangeeft hier ook nog schriftelijk op terug te zullen komen.  

De heren Jansen en Wang uiten hun ongenoegen richting ph. Heddes over de 

afdoening en communicatie m.b.t. de geluidswal van Muggenburg, plan van aanpak 

verkeerscirculatieplan, realisering parkeerplaatsen aan De Loet en de skatebaan. 

Waarbij de heer Jansen aangeeft dat de motie m.b.t het verkeercirculatieplan breed 

wordt gedragen door de raad. Voor wat betreft het verkeerscirculatieplan kan de ph. 

nog geen concrete toezegging doen, maar zegt richting dhr. Wang toe dat hij m.b.t. de 

geluidswal op korte termijn met nadere concrete informatie zal komen. 

Sprekers: Bredewold, Jansen, Wang, ph. Kruit en ph. Heddes. 

9.  Projectplan Transitievisie Warmte 

Naar aanleiding van dit werkdocument wisselen de diverse fracties hun standpunten uit 

en worden diverse vragen door de portefeuillehouder beantwoord. 

 

Sprekers: Kroon, Wang, Verloop, Van Vuuren, Wiskerke, Sintenie, Kröger, Toorenent, 

Verhoef en ph. Heddes. 

 

10. Rondvraag 

Er is geen rondvraag 

 

16. Sluiting 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 25 november 2020, 

 

 

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. 

 

 


