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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

8 juni 2020 

19.30 uur 

Teams 

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

H.C. Broersen (CDA), mw. B.J. Glashouwer (CDA), dhr. P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), dhr. L. 

Roozendaal (Seniorenpartij), dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij), mw. A.M. van Wijk-Ligthart 

(VVD), dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr. W.J. Stam (VVD), dhr. J.P. Kruijer,(JESS), dhr. J.Th. Kröger 

(JESS), dhr. S.C. Kruijer (JESS), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), mw. M.G. van Musscher 

(PvdA), dhr. L.A.J. Riteco (GroenLinks), dhr. G. Rot (GroenLinks), dhr. R. Verhoef (Duurzaam 

Schagen), dhr. J. Bart (Duurzaam Schagen), dhr. H. Vogel (D66), mw. J.A. Toorenent 

(D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), mw. M.C. Verloop (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano 

(Wens4U). 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer, S.J.A. van der Veek, J.J. Heddes, J.M. Kruit, 

burgemeester M.J.P. van Kampen 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

 Geen mededelingen 

 

3.  Insprekers 

Er zijn geen insprekers. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

Sprekers: Vogel en Rot. 

 

Naar aanleiding van een opmerking van dhr. Vogel over het agenderen van stukken 

door de agendacommissie als zijnde ”stukken die rechtstreeks naar de raad kunnen” 

geeft de voorzitter aan dit te bespreken in het Presidium. 

 

De punten 5 en 6  worden besproken als “Stukken ter advisering”.  In die zin wordt de 

agenda gewijzigd. 

 

Ter advisering 

 

5. Vaststelling bestemmingsplan Belkmerweg 149-151 Schagerbrug 

Sprekers: Rot en ph. Beemsterboer. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 30 juni 2020. 

6.  Vaststellen bestemmingsplan Het Nieuwe Glas Tuitjenhorn 

Sprekers: Vogel, Freijsen, Rijnders, Rot en ph. Beemsterboer. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de raad van 30 juni 2020. 

7.  Toekomststrategie en afwegingskader Witte Paal 

 Sprekers: Vriend, Verhoef, J.P. Kruijer, Rot, Stam, Toorenent, Rijnders, Musscher en ph. 

Beemsterboer. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 30 juni 2020. 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

  

8. Paraplu-omgevingsplan, 1e tranche 

Sprekers: Van Vuuren, Wang, Vogel, Broersen, Van Wijk, Rot, S.C. Kruijer, Verhoef en ph. 

Beemsterboer. 

Naar aanleiding van een opmerking van de heer Rot, geeft ph. Beemsterboer aan dat 

het Deltaplan van het Waterschap een waardevol stuk is dat in de volgende plannen 

wordt meegenomen. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 30 juni  2020. 

9. Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050 

Sprekers: Kroon, Toorenent, Van Vuuren, Verloop, Bart, S.C. Kruijer, Riteco, Roozendaal, 

Ph. Heddes. 

Portefeuillehouder Heddes zegt toe dat de raad nog een bijgewerkte versie van de 

Uitvoeringsagenda duurzaamheid ontvangt. 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 30 juni 2020. 

Ter bespreking 

10.  a. Besluitenlijst d.d. 21 april 2020 

   De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 b. Toezeggingenlijst 

   Er zijn geen op- of aanmerkingen.  

11.  Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht 

a. Mededelingen portefeuillehouders 

 De portefeuillehouders geven daar waar nodig een nadere toelichting. 

 Sprekers: Rot, Verloop, Vriend, Stam, Kröger, Verhoef, Van Vuuren en ph. Heddes, 

Beemsterboer en Van der Veek. 

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

Sprekers m.b.t. rapportage Omgevingsdienst: Verhoef, Rijnders, Glashouwer en ph. Van 

Kampen. 

Agesproken wordt dat er eerst intern een gesprek gevoerd gaat worden over de 

Omgevingsdienst alvorens het gesprek met de Omgevingsdienst aan te gaan. 

12.  Rondvraag 

Mevrouw Van Vuuren maakt een compliment richting het college over de snelle 

afhandeling van de motie over de vluchtelingen kinderen en verzoekt de ph. om een 

kopie. Ph. Van der Veek zegt toe dat de raad zo spoedig mogelijk een afschrift 

ontvangt. 

13. Sluiting 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 25 augustus 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. 

 

 


