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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
11 mei 2021 
19.30 uur 
Via teams 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
De heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries-Adriaanse (griffiemedewerker) 
Aanwezig 29 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), B.J. Glashouwer 
(CDA), P. de Nijs-Visser (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), P.N.S. Boon (CDA), H.C. 
Broersen (CDA), J. Wiskerke (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), P.F.J. 
Vriend (Seniorenpartij), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), C.C. Wang 
(Seniorenpartij Schagen), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), I.L. Kroon (VVD), 
A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), J. van de Beek (VVD), W.J. Stam (VVD), J. Th. 
Kröger (JESSlokaal), L. Dignum (JESSlokaal), S.C. Kruijer (JESSlokaal), H.C.P.M. 
Piket (PvdA), M.A. Leijen, J.C. Schrijver (PvdA), F. Teerink (Duurzaam Schagen), 
F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), L.A.J. Riteco (GroenLinks), H.P. 
Bredewold (Wens4U). 
 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit 
(JESSlokaal), J.J. Heddes (PvdA)  
 

 
Agenda 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Bepaling stemvolgorde 
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
dhr. Sanders als eerste zijn stem uit. 

 
3. Inspreekrecht inwoners 

Dhr. Nijdam en dhr. Wiersma spreken in over de geluidsoverlast Muggenburg 
Skatepark. 
 

T Wethouder Van der Veek en mevr. Van Kampen zeggen toe uiterlijk a.s. vrijdag 
contact op te nemen met de insprekers om hier verder over in gesprek te gaan. 
 
Mw. Verbeek spreekt in over Inclusie en toegankelijkheid en zal nadere 
informatie toesturen. 
 
Mevr. Van Kampen geeft aan dat er op 31 mei een Beeldvormende vergadering 
is over inclusie en dat er in augustus een Oordeelsvormende vergadering zal 
zijn en nodigt mevr. Verbeek uit om zich hiervoor aan te melden.  
 
 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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4. Vragenuur raadsleden 
Dhr. Groot heeft wat vragen ingestuurd inzake het Coöperatiehotel Zuiderweg.  
 
Wethouder Beemsterboer geeft aan dat dit een actie is uit een aangenomen 
motie en dat de raad elke 6 weken op de hoogte gehouden wordt over de 
stand van zaken.  
 
Mevr. Bredewold kondigt aan dat zij een initiatiefvoorstel heeft ingediend 
m.b.t. sportcampus. 
 

 Mevr. Van Kampen geeft aan dat het college een week de tijd heeft om aan te 
geven gebruik te willen maken van wensingen en bedenkingen. Uiterlijk a.s. 
vrijdag zal zij de uitkomst laten weten. 
 

5. Mededelingen  
Dhr. Riteco zal een stemverklaring afleggen bij agendapunt 15 Verlening 

zendmachtiging Lokale Omroep Schagen (Noordkop Centraal). 

Dhr. Stam zal niet deelnemen aan agendapunt 20 Bp Gedempte Gracht 54 te 
Schagen. 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen 
Amendementen: 

- Amendement D66 inzake besteding overschot jaarrekening 2020 (agendapunt 
18) 

- Amendement PvdA inzake jaarrekening (agendapunt 18) 
- Amendement D66 inzake Financiering Multitreffer (agendapunt 19) 
- Amendement 1 D66 Gedempte Gracht 54 parkeren (agendapunt 20) 
- Amendement 2 D66 Gedempte Gracht 54 woonkwaliteit (agendapunt 20) 

 
Moties: 

- Motie Seniorenpartij Schagen inzake Raadsenquête Old  
- Motie PvdA GroenLinks SP Seniorenpartij inzake Rode Kool te Sint Maarten  

-  Motie CDA SP JESSLokaal Seniorenpartij Schagen inzake reddingsplan Kustbus  

- Motie PvdA inzake Zorg voor Jeugd Motie Wens4u inzake borstonderzoek bij 

vrouwen  

 

7. Vaststellen agenda.  
Vanuit het Presidium is het voorstel gekomen om agendapunt 22 
(Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn nieuwbouw clubhuis) naar de raad van juni 
door te schuiven (ook opnieuw in Oordeelsvormende vergadering). De raad is 
ermee akkoord. 

  
  
8. Besluitenlijsten raadsvergadering 30 maart 2021  

Sprekers: Jansen, ph. Heddes. 

Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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9. Ingekomen post en vragen 
Lijst ingekomen stukken 
Dhr. Schrijver verzoekt om brief 21 05 15 SEBAP inzake toelichting voormalig 
VVV gebouw te Petten ontslag leden (21.716273) op de agenda van de 
Oordeelsvormende vergadering te zetten. 
 

Mevr. Bredewold wil brief 21 05 20 Stichting Speelruimte inzake gemeentelijk 

beleid bewegen spelen en sport speelruimte onder de aandacht brengen bij de 

fracties en verzoekt het college de brief onder de aandacht te brengen bij 

ambtenaren. 

 

T Mevr. Van Kampen zegt toe  de brief  bij de ambtenaren onder de aandacht te 

brengen. 

 

 
Artikel 43 vragen 
- Vragen en beantwoording CDA m.b.t. mantelzorgbeleid 

- Vragen en beantwoording VVD inzake RES 

- Vragen en beantwoording GroenLinks inzake gemeentesecretaris 

 

Sprekers 1e termijn:  Riteco, Teerink, ph. Van Kampen.  

 

Spreker 2e termijn: Dhr. Riteco, dhr. Van de Beek, dhr. Teerink, dhr. Jansen, 

dhr. Rijnders. 

 

Mevr. Van Kampen geeft nog een aanvullende toelichting en geeft aan het 

advies van het presidium over te nemen. Alleen niet middels een extern 

bureau, maar door het aantrekken van een ervaren externe interim 

gemeentesecretaris.  

T Zij zegt toe, dat zodra er meer informatie beschikbaar is, deze gedeeld zal 

worden met de raad. 

 

Hamerstukken  
 

10. Coördinatiebesluit voor het woningbouwplan Denneweg/Duinroosweg te 
Callantsoog 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

11. Geheimhouding stuk Remmerdel 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

12. Vaststellen BP Ringvaartweg 44 te Waarland 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 
13.  Vaststellen BP Woudmeerweg 22 te Dirkshorn 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
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14. Vaststellen BP Haringhuizerweg 1 te Schagen 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

15. Verlening zendmachtiging Lokale Omroep Schagen (Noordkop Centraal) 
Dhr. Riteco legt een stemverklaring af. In een Oordeelsvormende vergadering 
zijn door enkele partijen zorgen geuit over nieuws wat door Noordkop centraal 
wordt geplaatst. Het moet voor de consument duidelijk zijn of een artikel 
gesponsord is of niet. Naar het oordeel van GroenLinks is dit onvoldoende 
duidelijk en vindt dat dit een voorwaarde moet zijn voor een zendmachtiging. 
 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

16. Verordening behandeling bezwaarschriften gemeenten Schagen 2021 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

17. Wijziging Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

Ter bespreking 

18. Jaarrekening 2020 
Amendement D66 inzake besteding overschot jaarrekening 2020 

Amendement PvdA inzake jaarrekening 

 

Mevr. Glashouwer geeft als voorzitter van de auditcommissie een toelichting 

op de jaarrekening 2020. 

Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement van D66.  
 
Dhr. Schrijver geeft een toelichting op het ingediende amendement van de 

PvdA, maar geeft staande de vergadering aan het amendement in te trekken, 

aangezien het amendement van D66 vergelijkbaar is.  

De PvdA zal instemmen met het amendement van D66, als deze in stemming 

wordt gebracht. 

 

Sprekers 1e termijn: Mevr. Glashouwer, dhr. Jansen, dhr. Schrijver, dhr. Vonk, 

dhr. Lensink, dhr. Groot, mevr. Bredewold, dhr. Kroon, dhr. Riteco, dhr. 

Rijnders, dhr. Kröger, dhr. Teerink, ph Kruit, ph Van der Veek. 

 

Wethouder Kruit geeft een reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de raad 

en het ingediende amendement. 

 

Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de opmerkingen en vragen 

vanuit de raad en het ingediende amendement.  

 

Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Schrijver, dhr. Lensink, dhr. Kröger, dhr. 

Groot, mevr. Bredewold, dhr. Rijnders, ph Kruit. 
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T Wethouder Kruit geeft aan dat Mocht er behoefte zijn vanuit de raad om een 

Beeldvormende vergadering te houden om  uitleg te krijgen t.a.v. de diverse reserves 

dan zal zij  dit bespreken met de auditcommissie. 

T Zij zal proberen om in de raad van juni met een voorstel te komen over het 

coronaherstel fonds en gaat in overleg met afdeling. Wordt juni niet gehaald, 

dan wordt het na de zomervakantie. 

 

De voorzitter brengt het amendement van D66 in stemming. 
 Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt 
geacht dat 29 leden voor hebben gestemd.  
 
 De VVD legt een stemverklaring af. De VVD stemt voor, maar is van mening dat 
alle inwoners 20 euro teruggestort moeten krijgen, ongeacht de leeftijd. 
 
De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt 
geacht dat 29 leden voor hebben gestemd. 
 

19. Multitreffer-verbouwing tot sportzaal 
Amendement D66 inzake financiering Multitreffer 
Dhr Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement van D66. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Vriend, dhr. Piket, dhr. Slijkerman, dhr. 
Dignum, mevr. Van Wijk, mevr. Bredewold, ph Kruit. 
 
Wethouder Kruit geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het 
ingediende amendement.  
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Piket, mevr. Bredewold, dhr. Jansen, ph Kruit. 
 

T Wethouder Kruit komt in een memo terug op de verschillen van buiten- en 
binnensport. Aangezien dit nog niet eerder aan de orde is geweest is de reserve 
voor Binnensport accommodatie in het leven roepen.  
 
De voorzitter brengt het amendement van D66 in stemming. 
 Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt 
geacht dat 29 leden voor hebben gestemd.  
 
 De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt 
geacht dat 29 leden voor hebben gestemd. 
 

20. Vaststellen BP Gedempte Gracht 54 te Schagen 
Dhr. Stam neemt bij behandeling van dit agendapunt niet deel aan de 
vergadering. 
 
Amendement 1 D66 Gedempte Gracht 54 parkeren 

 Amendement 2 D66 Gedempte Gracht 54 woonkwaliteit  
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Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende amendementen van D66. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Wang, dhr. Vonk, dhr. Van de Beek, mevr. 
Bredewold, dhr. Rijnders, ph Beemsterboer. 
 
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en de 
ingediende amendementen.  
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Wang, dhr. Jansen, dhr. Leijen, ph Beemsterboer. 
 
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op aanvullende vragen. 
 
Dhr. Jansen merkt op dat beide amendementen niet aangenomen zullen 
worden en trekt beide amendementen in. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt 
geacht dat 1 lid tegen (D66) en 27 leden voor hebben gestemd. 
 

21. Afval- en Recyleplan 2021-2025 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Vriend, mevr. M. Leijen, dhr. Bakker, dhr. Jansen, 
mevr. Bredewold, dhr. Kroon, dhr. Kruijer, ph Heddes. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het 
ingediende amendement.  

T De wethouder houdt in de gaten of  het ophalen van papier door papier 
ophalende verenigingen minder wordt. Is dit het geval dan komt de wethouder 
hierop terug bij de raad.   

 
T Jaarlijks zal er een monitoring plaatsvinden rondom het afval- en recycleplan, 

welke gedeeld wordt met de raad. Indien er eerder op teruggekomen moet 
worden, dan zal de informatie eerder naar de raad komen. Hij gaat 
supermarkten en industrieën erop wijzen om mee te denken over de afvalberg. 

 
T De wethouder geeft aan nog terug te komen met een voorstel over het ophalen 

van grofvuil. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Vriend, mevr. Bredewold, dhr. Van de 
Beek, ph Heddes. 
 

T Wethouder Heddes geeft een reactie op aanvullende vragen en geeft aan nog 
apart terug te komen op het pasjessysteem en het controle verhaal. Hier wil hij 
de tijd voor nemen om dit goed te bekijken. Het signaal neemt hij mee naar het 
HVC.  
 
 Mevr. Bredewold legt een stemverklaring af. Zij zal voor het voorstel stemmen, 
maar is tegen de invoering betaling t.b.v. het afhalen grofvuil bij huis. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
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 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt 
geacht dat 1 lid tegen(D66) en 28 leden voor hebben gestemd. 
 

22. Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn Nieuwbouw Clubhuis 
Dit agendapunt wordt verplaatst naar een ander moment. 
 
 

23. Moties vreemd aan de orde van de dag  
Motie CDA SP JESSLokaal Seniorenpartij Schagen inzake reddingsplan Kustbus  

Dhr. Vonk geeft een toelichting op de ingediende motie van CDA, SP, JESSLokaal 

en de Seniorenpartij Schagen. 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Vonk, dhr. Rijnders, dhr. Piket, dhr. Van de Beek, 

mevr. Bredewold, dhr. Jansen, ph Heddes.   

T Wethouder Heddes geeft een reactie op de motie en de reacties vanuit de 

raad. Hij geeft aan de motie over te willen nemen en gaat in overleg met 

Connexxion om te kijken naar de mogelijkheden. 

Dhr. Vonk geeft aan de motie toch in stemming te willen brengen. 

De voorzitter brengt de motie van CDA SP JESSLokaal en Seniorenpartij Schagen  

in stemming. 

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 

dat 5 leden tegen (VVD en D66) en 25 leden voor hebben gestemd.  

 
Motie PvdA GroenLinks SP Seniorenpartij Schagen inzake Rode Kool te Sint 
Maarten.  
Mevr. De Nijs zal bij behandeling van deze motie niet deelnemen aan de 
vergadering. 
 
Mevr. Leijen geeft een toelichting op de ingediende motie van de PvdA, 
GroenLinks, SP en Seniorenpartij Schagen. 
 
Sprekers 1e termijn: Mevr. Leijen, dhr. Broersen, mevr. Mulder, dhr. Riteco, 
dhr. Kroger, dhr. Jansen, mevr. Bredewold, dhr. Van de Beek, dhr. Teerink, ph 
Beemsterboer. 
 
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de motie en de reacties vanuit 
de raad.   
 
Sprekers 2e termijn: Mevr. Leijen, dhr. Jansen, dhr. Riteco, ph Beemsterboer. 
 
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op aanvullende vragen. 
 
Sprekers 3e termijn: Mevr. Leijen, dhr. Jansen, ph Beemsterboer. 
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T Wethouder Beemsterboer zegt toe in gesprek te gaan en gaat kijken welke 
ruimte er nog is en geeft een terugkoppeling naar de raad hierover. 

   
  Mevr. Leijen geeft aan dat de motie wordt aangepast naar “met elkaar in 

gesprek gaan” en wil de motie in stemming brengen. 
 
De voorzitter brengt de motie van in stemming. 
 De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 
12 leden voor en 16 tegen (9x CDA, JESSLokaal en VVD) hebben gestemd.  
 
Onderstaande moties worden behandeld in de volgende raad van 18 mei 
2021. 
 

- Motie Seniorenpartij Schagen inzake Raad enquête Old Skoel  

 

- Motie PvdA inzake Zorg voor Jeugd  
 

- Motie Wens4u inzake borstonderzoek bij vrouwen  
 

24. Sluiting 
Vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2021. 
 
 
De raadsgriffier,                               De voorzitter, 

 
 

De heer G.E.P. Meijer       Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
 
 
Het integrale audioverslag is te raadplegen via deze link 

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/787212/Gemeenteraad%2011-05-2021

