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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
18 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 28 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). 
Mevr. Glashouder (CDA) vanaf 20.30 uur afwezig 
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. Moties vreemd aan de orde van de dag  
 

- Motie Seniorenpartij Schagen inzake Raad enquête Old Skoel  

Mevr. Mulder geeft een toelichting op de ingediende motie en wenst een 

hoofdelijke stemming. 

 

- Motie PvdA en Wens4U inzake verkoop school Burgerbrug  
Mevr. Leijen geeft namens de indieners een toelichting op de ingediende 
motie. 
 

- Motie GroenLinks inzake Old Skoel Feitenrelaas                                                                     

Dhr. Riteco geeft een toelichting op de ingediende motie. 

 

Sprekers 1e termijn: Mevr. Mulder, dhr. Lensink, dhr. Van de Beek, dhr. 

Dignum, dhr. Riteco, mevr. Leijen, dhr. Teerink, dhr. Jansen, dhr. Rijnders, 

mevr. Bredewold, ph Van Kampen. 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 



 

 

2 

 

Mevr. Van Kampen geeft een reactie op de ingediende moties.  

 

Mevr. Mulder en dhr. Groot geven een reactie op de gestelde vragen vanuit de 

raad. 

 

Sprekers 2e termijn: Mevr. Mulder, dhr. Groot, dhr. Teerink, dhr. Lensink, dhr. 

Van de Beek, dhr. Dignum, mevr. Leijen, dhr. Riteco, dhr. Teerink, dhr. Jansen, 

dhr. Rijnders, mevr. Bredewold.  

 

Mevr. Mulder verzoekt de voorzitter om de vergadering te schorsen, zodat zij 

hun ingediende motie kunnen bespreken. 

 

 De vergadering wordt voor 15 minuten geschorst. 

 De vergadering wordt geopend. 

 

Mevr. Mulder geeft aan de motie van de Seniorenpartij Schagen aan te willen 

houden en de motie van de PvdA en Wens4U te steunen. 

 

Mevr. Leijen geeft aan dat de motie van de PvdA, Wens4U en GroenLinks 
samengevoegd en aangepast is en mede ingediend wordt door Duurzaam 
Schagen en de VVD. 
De oorspronkelijke motie van de PvdA en Wens4u is de basis en wordt 
gewijzigd in:   
Verzoekt het college om een feitenrelaas met betrekking tot de verkooptransactie van 
de oude school op te laten stellen en hierbij een onafhankelijke derde te betrekken die 
hiertoe een nader proces inricht i.s.m. het presidium. 

 

 De voorzitter brengt de aangepaste motie van PvdA, Wens4U, GroenLinks, 

Duurzaam Schagen en VVD in stemming. 

 
 De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 27 leden voor en 1 lid tegen heeft (1 JESSLokaal) gestemd. 
 

- Motie PvdA inzake Zorg voor Jeugd  
Dhr. Schrijver geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Schrijver, dhr. Jansen, mevr. De Nijs, dhr. Riteco, dhr. 
Rijnders, Mevr. Bredewold, Dhr. Dignum, mevr. Mulder, dhr. Van de Beek, ph 
Van der Veek. 
 
Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de motie en de reacties vanuit 
de raad.  
 
Dhr. Schrijver geeft een reactie op de wethouder en opmerkingen van de raad. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Schrijver, dhr. Van Dignum, mevr. De Nijs, dhr. 
Rijnders, dhr. Teerink.  
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De voorzitter brengt de motie van in stemming. 
 De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 
18 leden tegen (9x CDA, 1x Seniorenpartij, JESSLokaal en Duurzaam Schagen) 
en 10 leden voor hebben gestemd. 
 

- Motie Wens4u inzake borstonderzoek bij vrouwen  
Mevr. Bredewold geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn:  Mevr. Bredewold, dhr. Dignum, mevr. De Nijs, dhr. Van de 
Beek, dhr. Piket, mevr. Mulder, ph Van de Veek. 
 

T Wethouder  Van der Veek geeft aan dat hij met deze motie aan de slag gaat en 
mee zal nemen in de diverse overleggen met GGD, ph overleg in de regio en zal 
zijn collega van gemeente Peel & Maas vragen hoe dit bij de 2e kamer te 
krijgen. Hij zal een terugkoppeling naar de raad geven over de uitkomst van de 
gesprekken. 
 
Sprekers 2e termijn: Mevr. Bredewold, ph Van der Veek. 
 
Mevr. Bredewold geeft een aanvullende reactie op de vragen en opmerkingen 
van de raad en de wethouder. Ze vindt het belangrijk dat het signaal bij de 2e 
Kamer neergelegd gaat worden en vraagt de wethouder om dit op te gaan 
pakken.  
 
Wethouder van der Veek herhaald zijn toezegging om al zijn kanalen te 
gebruiken om deze motie te bespreken, onder de aandacht te brengen en komt 
hierop terug bij de raad. 
 
Mevr. Bredewold geeft aan de motie niet in stemming te brengen en wacht de 
terugkoppeling van de wethouder af.  
 
 

3. 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/844413/Gemeenteraad%2018-05-2021

