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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
 
Uitgenodigd 

 
15 september 2020 
19.30 uur 
Raadzaal Gemeentehuis Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
de heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries - Adriaanse 
Aanwezig 27 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), P. de Nijs-
Visser (CDA), P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA), J. Wiskerke (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), 
M.A.J. Sanders (CDA), W. Vonk (CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), M.C.M. Mulder-Keij 
(Seniorenpartij), A.S. Groot (Seniorenpartij), I.L. Kroon (VVD), A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), J. 
van de Beek (VVD), W.J. Stam (VVD), J.Th. Kröger (JESS), L. Dignum (JESS), S.C. Kruijer (JESS), , J.C. 
Schrijver (PvdA),  F. Teerink (Duurzaam Schagen), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), L.A.J. 
Riteco (GroenLinks), M.A. Leijen (PvdA), H.P. Bredewold (Wens4U) 
 
H.C.P.M. Piket (PvdA), C.C. Wang (Seniorenpartij), 
 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer, S.J.A. van der Veek, J.M. Kruit, J.J. Heddes 

 

 
Agenda  

1. Opening 
 

2. Bepaling stemvolgorde 

Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
mevr. Mulder als eerste haar stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

Mevrouw van Dongen spreekt in over het ouderenvervoer (zie bijlage). 

 

T. Dhr. Van der Veek zegt toe contact op te nemen met mevrouw Van dongen, om te kijken naar  

mogelijkheden en maatwerk m.b.t. het ouderenvervoer.  

 

Mevrouw Bak spreekt in over de maatregelen en ontwikkelingen m.b.t. Corona (zie bijlage). 

 

Mevrouw Verbeek spreekt in over aanpassing gemeente website voor mensen met minder 

zicht (zie bijlage).   

 

 Dhr. Pels spreekt in over brief 20 09 29 van de lijst van ingekomen stukken betreffende 

nieuwbouw Sint Maartenszee ( zie bijlage). 

 

T. De voorzitter zegt toe aan dhr. Pels  dat de vragen die zijn ingediend, schriftelijk worden 

beantwoord en een afschrift van de beantwoording  gaat naar de raadsleden.  

 

 

4. Vragenuur raadsleden 
Mevr. Van Wijk heeft vragen over de ingeleverde plannen m.b.t. nieuwe rijkssubsidie voor 
duurzame woningen 
 
Wethouder Beemsterboer  geeft antwoord op de gestelde vragen. 
 

5. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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6. Vaststellen agenda.  
Dhr. Jansen geeft aan een amendement te hebben ingediend op agendapunt 11 

Coördinatiebesluit gedempte gracht 54 en wil dit agendapunt verplaatsen naar de 

bespreekpunten. 

 

Dhr. Stam kondigt aan bij agendapunt 11 Coördinatiebesluit Gedempte Gracht 54 de zaal te 

verlaten.  

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
 

7. Aangekondigde moties en amendementen 
Amendementen: 

- SP toeristenbelasting 

- Wens4U toeristenbelasting vrijstelling tot 16 jaar 

- PvdA Duurzaam Schagen concept RES 

- VVD concept RES 

- CDA concept RES 

- SP urgentieverordening 

- Wens4U urgentieverordening achterblijvers 

- VVD Seniorenpartij urgentieverordening 2020 

- D66 gedempte gracht 54 

- JESS concept RES wensen en bedenkingen 

 

Moties:  

- SP toeristenbelasting 

- Wens4U  toeristenbelasting 

- Groenlinks VVD toeristenbelasting 

- CDA toeristenbelasting 

- D66 Andries Dekkerweg 21 Waarland 

- Motie vreemd aan de orde van de dag: Seniorenpartij 100 jarige waardering d.m.v. bankje 
plaatsen met naamsvermelding 

 
8. Besluitenlijst 30 juni 2020 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

9. Ingekomen post en vragen 

Ingekomen stukken 

Dhr. Lensink  geeft aan dat hij  brief 20 09 28 wil behandelen in een Oordeelsvormende 

vergadering.   

Mevr. Bredewold wil de Brieven 20 09 15 en 20 09 16 m.b.t. Wokke vastgoed arbeidsmigranten 

agenderen voor komende Oordeelsvormende vergadering. 

 

Artikel 43 vragen 

Geen opmerkingen. 

 

10. Benoeming steunfractielidmaatschap dhr. Streefkerk (JESS) en beëindiging lidmaatschap van 

3 steunfractieleden   

Dhr. Vonk deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven mee dat de geloofsbrieven 

zijn onderzocht en in orde zijn bevonden. 

 

Het besluit wordt unaniem aangenomen. 

 

De heer Streefkerk legt de belofte af en wordt benoemd tot steunfractielid van JESS. 
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11. Coördinatiebesluit Gedempte Gracht 54, Schagen (behandeld bij de spreekstukken) 
 Dhr. Stam neemt geen deel aan dit agendapunt en verlaat de zaal. 

Sprekers 1e termijn: dhr. Jansen, dhr. Beemsterboer (ph).  

 

Dhr. Jansen  geeft een toelichting op zijn ingediende amendement.  
 
Dhr. Beemsterboer (ph) bedankt dhr. Jansen voor zijn oplettendheid en is blij met het 
ingediende amendement. 
 
Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt met 3 stemmen tegen (VVD )en 23 

stemmen voor aangenomen. 

 

Het geamendeerde raadsvoorstel besluit wordt unaniem met 26 stemmen aangenomen. 

 

 Hamerstukken 

 

12. Coördinatiebesluit Achterweg 17, Callantsoog  

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

13. Meerjaren prognose Grondexploitaties 2020 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

14. Vaststellen fractievergoedingen 2019 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

 

Hamerstukken met stemverklaringen 

 

15. Vaststellen bestemmingsplan Langevliet 17 en 18 Callantsoog (stemverklaring Groenlinks) 

Dhr. Riteco geeft middels een stemverklaring aan tegen dit voorstel te stemmen. 

 

16. Renovatie civiele kunstwerken (stemverklaring D66) 

Dhr. Jansen  geeft een stemverklaring af en geeft aan dat D66 tegen het besluit is. 

D66 is voor een veilige infrastructuur. Heeft de Wethouder de raad wel juist geïnformeerd? 

Kapitaalgoederen worden “nauwkeurig” in kaart gebracht. De Raad heeft vele miljoenen extra 

gegeven. Er komt regulier onderhoud, maar dat is nog niet het einde. 

Nogmaals, heeft de Wethouder de zaakjes wel op orde en is de Raad wel  juist en volledig 

geïnformeerd? En de vraag leeft of deze bekostiging wel uit de reguliere begroting moeten 

komen? 

 

 Ter bespreking 

 

17. Vaststellen bestemmingsplan Andries Dekkerweg 21, Waarland 
Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie. 

 

Sprekers 1e termijn: dhr. Jansen, dhr. Beemsterboer (ph) 

Sprekers 2e termijn: dhr. Jansen  

 

De motie wordt in stemming gebracht en met  23 stemmen tegen en 4 stemmen voor (D66, 

Seniorenpartij) verworpen. 

 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt met 1 stem tegen (D66) en 27 stemmen voor aangenomen. 
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18. Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord 
 Sprekers 1e termijn: dhr. Kroon, dhr. Lensink , dhr. Kruijer, dhr. , dhr. Jansen, dhr. Vriend, dhr. 

Rijnders, mevr. Bredewold, dhr. Teerink, dhr. Riteco, dhr. Heddes (ph). 

 

 De heren Kroon, Lensink, Kruijer en Schrijver geven een toelichting op hun ingediende 

amendement. 

   

 Sprekers 2e termijn: dhr. Lensink, dhr. Kroon, dhr. Schrijver, dhr. Teerink, dhr. Kruijer, dhr. 

Kröger,  dhr. Heddes (ph). 

  

 De ingediende amendementen worden niet in stemming gebracht, deze worden meegegeven 

met de wethouder als zienswijze op het beleid. 

 

 De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit A en B apart in stemming. 

 Het raadsbesluit punt a (regionale energienota) wordt met 6 stemmen voor (D66, GroenLinks, 

Wens4U, Duurzaam Schagen en  2 stemmen PvdA ) en  22 stemmen tegen verworpen. 

 

Het raadsbesluit punt b wordt met 24 stemmen voor en 4 stemmen (VVD) tegen  aangenomen. 

   

  

19. Toeristenbelasting 
 

Sprekers 1e termijn: mevr. Kruit (ph), dhr. Riteco, dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, dhr. Kröger, 

dhr. Van de Beek, mevr. De Nijs, dhr. Jansen, dhr. Groot. 

 

Wethouder Kruit geeft een terugkoppeling van het overleg wat zij deze week gehad heeft 

rondom de toeristenbelasting.  

 I.v.m. alle commotie wordt besloten dat het punt van de agenda afgaat en dat de wethouder 

met een nieuw voorstel gaat komen. 

 

 

20. Urgentieverordening Schagen 2020 (doorgeschoven van 25 augustus) 
 

 Sprekers 1e termijn: dhr. Rijnders , mevr. Van Wijk, mevr. Bredewold, dhr. Jansen , dhr. 

Sanders , mevr. Leijen , dhr. Riteco , dhr. Dignum , dhr. Beemsterboer (ph) . 

 
 Dhr Rijnders, mevr. Van Wijk en mevr. Bredewold geven een toelichting op hun ingediende 

amendement. 

 Wethouder Beemsterboer zegt n.a.v. het amendement van Wens4U toe dat in specifieke 

situaties voor kinderen gekeken moet worden naar maatwerk. Afhankelijk van de situatie zou 

de hardheidsclausule kunnen worden toegepast. 

 

Sprekers 2e termijn: mevr. Bredewold , mevr. Van Wijk , mevr. Leijen , dhr. Jansen , dhr. 

Rijnders , dhr. Groot , dhr. Sanders, dhr. Dignum, dhr. Beemsterboer (ph). 

  

Het amendement van de SP wordt aangepast en in 2 amendementen opgesplitst. Onderdeel 2F 

vervalt in het 1e deel. Het amendement deel 1 wordt in stemming gebracht en met  10  

stemmen tegen en 16 stemmen voor (JESS, CDA 9 stemmen, D66, GroenLinks, Duurzaam 

Schagen) aangenomen. 
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Het amendement deel 2 (tarief wijziging) wordt in stemming gebracht en met 18 stemmen 

tegen en 9 stemmen voor (SP, Duurzaam Schagen, Seniorenpartij, Groenlinks en 2x PvdA) 

verworpen. 

 

Het amendement Wens4U wordt niet in stemming gebracht. Mevr. Bredewold is blij met de 

toezegging van de wethouder over de hardheidsclausule 

 

Het amendement van de VVD en Seniorenpartij wordt aangepast (aanvullingen op punt d, de 

extra aanduiding) en in stemming gebracht en met 20 stemmen tegen en 7 stemmen voor 

(VVD, Seniorenpartij) verworpen. 

 

Dhr. Van de Beek  geeft aan dat de VVD tegen het besluit zal stemmen omdat zij niet kunnen 

instemmen met de rangschikking zoals hierin staat verwoord.  

Dhr. Groot  geeft aan ook een stemverklaring te willen afgeven dat zijn fractie tegen het 

voorstel van het college is i.v.m. de rangorde. 

 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het geamendeerde raadsbesluit wordt met 20 stemmen voor en 7 stemmen (Seniorenpartij en 

VVD) tegen aangenomen. 

 

21. Moties vreemd aan de orde van de dag 
 Motie Seniorenpartij 100 jarige waardering d.m.v. bankje plaatsen met naamsvermelding 

Mevr. Mulder geeft namens de seniorenpartij een toelichting op de motie. 
 
Sprekers: mevr. Mulder, dhr. Heddes (ph), dhr. Riteco, mevr. Bredewold, dhr. Van de Beek, dhr. 
Schrijver, dhr. Lensink. 
 
Wethouder Heddes  geeft een reactie op de ingediende motie en geeft aan dat er nog 8 
bankjes beschikbaar zijn, die geplaatst kunnen worden. Hij vraagt de raad om aan te geven 
waar deze mogelijk geplaatst zouden kunnen worden in het buitengebied.  

 
De motie wordt vanwege het antwoord  van de wethouder, niet in stemming gebracht.   

 
22. Sluiting 

 

 

 Vastgesteld in de vergadering van 27 oktober  2020. 

 
 

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/664630/Gemeenteraad%2015-09-2020

