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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

19 februari 2019 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 26 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), P.N.S. Boon (CDA), 

 B.J. Glashouwer (CDA), P. de Nijs-Visser (CDA), M.A.J. Sanders (CDA),  

G.J. Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), J. Wiskerke (CDA),  

P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen),  

C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen), 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), M.A. Leijen (PvdA), J.C. Schrijver (PvdA), L.A.J. Riteco (GroenLinks),  

F. Teerink (Duurzaam Schagen), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP),  

H.P. Bredewold (Wens4U) 

H.C. Broersen (CDA), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), H.C.P.M. Piket (PvdA),  

S.J.A. van der Veek (wethouder) 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), J.M. Kruit (JESS), J.J. Heddes (PvdA) 

 

 

1. Opening 

Er gaan kaartjes rond voor de heren Groot en Broersen om ze beterschap te wensen. 

 

2. Bepaling stemvolgorde 

Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden brengt de heer 

Lensink als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

-  Mevrouw Domburg spreekt in n.a.v. agendapunt 22 ‘Versoepelen  

welstandsadvisering’. 

- De heer W. Snik spreekt in n.a.v. agendapunt 25, de motie over het treinstation in 

Waarland. 

- De heer Van der Vliet spreekt in als voorzitter van V.V.E. De Rekere te Warmenhuizen. 

- Mevrouw Verbeek spreekt in m.b.t. het overschot sociaal domein. 

 

4. Vragenuur raadsleden 

De heer Jansen stelt n.a.v. de verzonden raadsinformatiememo (RIM) in december jl. 

over de nieuwbouw t.b.v. wijkvereniging Groeneweg een vraag. De raad zou deze 

avond een voorstel behandelen, maar dit is uitgesteld tot de raad van 2 april.  

Mevrouw Kruit geeft haar reactie op de heer Jansen. Zij geeft aan dat het budget 

genoemd in de RIM juist is. De heer Jansen geeft aan tevreden te zijn met het antwoord. 

 

5. Mededelingen 

De heer Rijnders voert het woord m.b.t. de ongerustheid onder de inwoners over de 

bezuinigingen op de buslijnen in de Noordkop. Hij overhandigt het “Zwartboek”, waarin 

alle klachten staan over de dienstregeling, aan alle leden van het college van B&W. Het 

verzoek is deze problematiek bij de diverse partijen van Provinciale Staten onder de 

aandacht te brengen. Het Zwartboek wordt digitaal aan de raadsleden beschikbaar 

gesteld. 

 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

 Amendementen 

  - “Versoepeling welstandsadvisering” van GroenLinks, behorende bij agendapunt 22 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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 - “Zonneparken” van D66, behorende bij agendapunt 24 

De heer Jansen trekt het amendement in. Het amendement is overgenomen door het 

college en al verwerkt in een nieuwe versie van de bijlage RB beleidsregels, beleid 

zonneparken. 

 

 Moties vreemd aan de orde van de dag (agendapunt 25) 

- “Treinstation” van PvdA, D66, Seniorenpartij Schagen, SP, GroenLinks en Wens4U  

 - “Woningbouw Schagerbrug” van D66 en SP 

 

7. Vaststellen agenda  

Voorgesteld wordt om agendapunt 21 als hamerstuk te behandelen, nu D66 geen 

stemverklaring meer wenst af te leggen. De raad stemt hiermee in. 

 

Mevrouw Bredewold vraagt de raad om agendapunt 22 aan te houden en door te 

schuiven naar de raad van 2 april. De raadsleden hebben per mail een brief ontvangen 

van “Mooi Noord-Holland” en de inspreekreactie geeft stof tot nadenken. 

Aangezien het besluit kan worden uitgesteld, stemt de vergadering in met het voorstel 

van mevr. Bredewold. 

 

Het amendement van GroenLinks schuift eveneens door naar de vergadering van 2 april 

2019. 

 

 Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 

 

8a. Besluitenlijst raadsvergadering 18 december 2018 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b. Toezeggingenlijst  

 Mevrouw Mulder wil graag weten hoe het ervoor staat met de toezegging over de 

afwikkeling uittreding recreatieschap Geestmerambacht.  

 Wethouder Beemsterboer geeft aan dat de rechter uitspraak heeft gedaan. Het 

recreatieschap moet komen met een nieuw voorstel voor de hoogte van de afkoopsom. 

Hij zal nagaan of er inmiddels duidelijkheid over is.  

 

De heer Vriend heeft een vraag n.a.v. de toezegging over het inzichtelijk maken van het 

energieverbruik van de recreatiehaven. Het stichtingsbestuur wacht alleen nog op een 

overzicht van de indirecte kosten. De vraag is dit z.s.m. aan te leveren. De griffie zal 

ervoor zorgen dat deze informatie ook bij alle raadsleden terecht zal komen. 

 

Mevrouw Leijen mist op de toezeggingenlijst de toezegging uit de Begrotingsraad van 13 

november van mevrouw Kruit dat er een Lange termijnagenda komt, over de acties die 

voort zullen komen uit het coalitieprogramma. Deze toezegging zal op de lijst worden 

toegevoegd. 

 

 Mevrouw Bredewold vraagt wanneer de evaluatie van de plannen in Petten op de 

agenda komen.  

Portefeuillehouder Van Kampen hoopt uiterlijk in mei hierop terug te komen. 

 

9a. Ingekomen post 

 De raad ziet graag de volgende brieven terug in de oordeelsvormende vergadering op 

12 maart 2019.  

- (De heer Vriend van Seniorenpartij Schagen) Brief 19 02 09 “Vermindering van OZB 

gemeente Schagen” van Stichting Nova. 

 

De heer Van de Beek geeft aan de brief van de postcommandant in Schagerbrug te 

missen. De griffier  geeft aan dat deze brief niet bekend is bij de griffie. Zij zal het 

uitzoeken en de brief toevoegen aan de ingekomen stukken bij de volgende 

vergadering. 
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9b. Artikel 43 vragen 

De fractie van Wens4U heeft (aanvullende) vragen gesteld over de aankoop van 

Halerweg 3. De beantwoording daarvan is nog niet binnen. Met instemming van Wens4U 

worden alle vragen en antwoorden geagendeerd voor de vergadering van 2 april a.s. 

  

10. Benoeming en ontslag steunfractieleden 

De heer Wang deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de 

heer Vonk, mevrouw Van Wijk en de heer Wang, mee dat deze zijn onderzocht en in 

orde zijn bevonden. 

De heer Rot legt de eed af en wordt benoemd tot steunfractielid van de gemeente 

Schagen. 

 

Hamerstukken 

 

11. Coördinatiebesluit Langevliet 18a te Callantsoog 

12. Vaststellen verordening vertrouwenscommissie 

13. Vaststellen archiefverordening Schagen 2018 

14. Vaststellen bestemmingsplan Verplaatsing bouwvlak Volleringweg te Waarland 

15. Vaststellen bestemmingsplan Natuurpark De Bongerd 

17. Zienswijze kadernota Veiligheidsregio NHN 

18. Zienswijze kadernota RUD NHN 

19. Zienswijze kadernota Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

20. Vaststellen financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019 

21. Vaststellen bestemmingsplan Delftweg 16 te Tuitjenhorn 

 

Agendapunten 11 t/m 15 en 17 t/m 21 worden zonder hoofdelijke stemming conform besloten. 

 

Hamerstukken met stemverklaring 

 

16. Zienswijze kadernota GGD 

De heer Van de Beek legt een stemverklaring af.  

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

 

Ter bespreking 

 

22. Versoepelen welstandsadvisering 

Dit agendapunt is met instemming van de raad doorgeschoven naar de raad van 2 april 

aanstaande. 

 

23. Vaststellen bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug 

Sprekers in de eerste termijn: Stam, Riteco, Leijen, Kruijer, Rijnders, Bredewold, Vonk, 

Jansen, Teerink, Vriend.  

 Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers in de eerste termijn. Hij geeft 

aan de optie van Woningbouw op het voormalige B-veld in onderzoek te hebben. 

  

 Sprekers in de tweede termijn: Stam, Schrijver, Vonk, Jansen. 

 Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers in de tweede termijn. 

 

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt met 4 stemmen tegen (D66, Duurzaam Schagen, SP en de heer 

Schrijver van de PvdA) en 22 stemmen voor aangenomen. 
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24. Vaststellen beleid zonneparken 

 Sprekers: Wang, Sanders, Bredewold, Rijnders, Leijen, Kroon, Teerink, Jansen, Kröger, 

Riteco. 

  

 Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers. Hij geeft aan dat het proces 

de komende weken wordt geëvalueerd. De raad wordt hierbij betrokken. In het 

raadsbesluit is opgenomen dat het beleid na een jaar wordt geëvalueerd.  

 Hij geeft aan voor de zomer duidelijkheid over het fonds te verschaffen. De suggestie 

van de Seniorenpartij om bij het vormgeven van het fonds  twee raadsleden te 

betrekken neemt hij over.  

 

Sprekers in de tweede termijn: Kroon, Bredewold, Wang, Schrijver, Leijen. 

 Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers.  

 

 De voorzitter schorst de vergadering. 

 De voorzitter heropent de vergadering. 

 

Sprekers: Van de Beek, Lensink, Wang, Teerink, Jansen, Kröger, Leijen, Riteco, Bredewold. 

  

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

 De heer Jansen legt een stemverklaring af. 

 Het raadsbesluit wordt met 4 stemmen tegen (VVD) en 22 stemmen voor aangenomen.  

 

25. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

25.1 “Treinstation” (PvdA, D66, Seniorenpartij Schagen, SP, GroenLinks en Wens4U) 

 Mevrouw Leijen geeft een toelichting op de motie. 

 Sprekers: Van de Beek, Dignum, Sanders, Teerink. 

 Wethouder Heddes geeft zijn reactie op de sprekers. Hij zegt toe een QuickScan uit te 

laten voeren naar de mogelijkheden. Op basis daarvan kan beoordeeld worden of een 

uitgebreider haalbaarheidsonderzoek nuttig is. Hij geeft aan met een eerste reactie te 

komen voor de zomer. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Leijen, Sanders. 

  

  De voorzitter schorst de vergadering. 

 De voorzitter heropent de vergadering.  

 

 Sprekers: Lensink, Leijen, Kröger. 

 

 De voorzitter schorst de vergadering. 

 De voorzitter heropent de vergadering. 

 

 Mevrouw Leijen geeft aan met het voorstel van de wethouder mee te gaan en trekt de 

motie in.  

 

 25.2 “Woningbouw Schagerbrug” (D66 en SP) 

 De heer Jansen geeft een toelichting op de motie.  

Sprekers in de eerste termijn: Van de Beek, Riteco, Leijen, Kruijer, Vonk, Vriend, Teerink, 

Bredewold, Rijnders, Jansen. 

  

 Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers en geeft aan dat hij is gestart 

met het onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw op het voormalige B-veld.. 

 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 

 De motie wordt met 9 stemmen voor (D66, Seniorenpartij, Duurzaam Schagen, PvdA, 

Wens4U en de SP) verworpen. 
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26. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 april 2019. 

 

De raadsgriffier,                                                  De voorzitter, 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman                       Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

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. 


