
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Aanwezig:

Extra 
aanwezig:

16 juni 2022
19.30 uur
Raadzaal

Mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen (voorzitter), dhr. R.W. Meinema (griffier), M. Teijema 
(griffier), mw. M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), mw. J.W. Menkveld 
(GroenLinks), mw. M.C. Verloop (Wens4U), mw. A.M. van Wijk (VVD), dhr. W.P. 
Rijnders (SP), mw. B.J. Glashouwer (CDA), dhr. F.N.J. Jansen (D66), dhr. W. Vonk (CDA),
mw. M.G. van Musscher (PvdA), dhr. L. Dignum (JessLokaal), dhr. B.W. Sintenie 
(GroenLinks), mw. H.P. Bredewold (Wens4U).

Wethouders: J.J. Heddes, S.C. Kruijer.

1. Opening
De vergadering is om 19:30 uur geopend. 

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. 

3. Insprekers
Er zijn geen insprekers. 

4. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst en toezeggingenlijst
Sprekers: Mulder, Menkveld, Verloop, Van Wijk en Rijnders.

De voorzitter reageert op de diverse sprekers en zal de toezeggingenlijst aanpassen 
dan wel aanvullen. Het betreft hierbij: onderzoek riolering en overige assets, 
indicatoren jaarrekening, motie minimumloon en Sinterklaas intocht. 

De toezeggingenlijst van 10 mei 2022 is vastgesteld. 

6. Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over mededelingen in het kader van de 
actieve informatieplicht. 

7. Mededelingen in het kader van de Gemeenschappelijke Regelingen 

 Raadsrapportage Gemeenschappelijke regeling RHCA
Mevrouw Glashouwer brengt verslag uit over het regionale archief. Zij verzoekt de 
portefeuillehouder te overwegen of 2,5% reserve van het jaarbudget nog wel 
voldoende is. De portefeuillehouder zegt toe dit punt te bespreken bij de Regionale 
Regietafel (Toezegging).

 Raadsrapportage Gemeenschappelijke regeling OD NHN
Sprekers: Glashouwer en Jansen.

Portefeuillehouder Heddes zegt toe dat de evaluatierapportage over de door de 
gemeente teruggenomen plus-taken in oktober aan de raad aangeboden gaat worden
(toezegging).

 Raadsrapportage Gemeenschappelijke regeling VR 
Geen mededelingen of vragen over deze regeling. 
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8. Stukken geagendeerd op verzoek van de voorzitter Auditcommissie
Mevrouw Glashouwer licht de Raadsinformatiememo evaluatie auditcommissie toe.

Sprekers: Van Wijk, Vonk, Van Musscher, Rijnders, Dignum, Jansen en Verloop. 

De voorzitter maakt duidelijk dat op 5 juli a.s. aan de raad een besluit wordt 
voorgelegd over de adviezen van de auditcommissie.

9. Stukken geagendeerd op verzoek van de VVD
Mevrouw Van Wijk licht haar inbreng over het trafostation in Sint Maartensbrug toe 
en stelt een aantal vragen aan de portefeuillehouder.

Portefeuillehouder Kruijer geeft een reactie op haar inbreng en de gestelde vragen.

Sprekers: Sintenie, Bredewold, Van Musscher, Mulder en Van wijk.

Portefeuillehouder Kruijer geeft antwoord op de gestelde vragen en zegt toe contact 
met Liander op te nemen om gezamenlijk een informatieavond voor 
belanghebbenden te organiseren (Toezegging). 

10. Stukken geagendeerd op verzoek van de SP
De heer Rijnders geeft zijn zienswijze op de petitie Red Economie Schagen van de 
OFS. 

Sprekers: Sintenie, Van Wijk en Jansen.

11. Stukken geagendeerd op verzoek van de CDA
De heer Vonk geeft een toelichting op zijn inbreng aangaande de permanente 
bewoning van vakantieparken.

Sprekers: Mulder en Menkveld. 

De voorzitter geeft een toelichting op het beleid van de provincie en gemeente 
Schagen en geeft antwoord op de gestelde vragen.

12. Stukken geagendeerd op verzoek van de Wens4U
Mevrouw Bredewold licht haar inbreng aangaande de dierenopvang en vervoer toe.

Portefeuillehouder Heddes geeft een reactie op de gestelde vragen.

Sprekers: Bredewold, Menkveld en Rijnders.

Portefeuillehouder Heddes zegt toe dat als er zich mogelijkheden voordoen waarbij 
bedrijven samen met de gemeente een dierenopvang willen realiseren dat hij 
daarover het gesprek wil aangaan. Voorwaarde is wel dat er voldoende financiële 
middelen beschikbaar worden gesteld (Toezegging). 

13. Rondvraag
Sprekers: Sintenie (over verkeersveiligheid in centrum Schagen), Menkveld (over 
Streekvervoer in gemeente Schagen) en Van Wijk (over afrit aan de Cornelis 
Blaauboerlaan).

Portefeuillehouder Heddes geeft een reactie op de gestelde vragen.



14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur. 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 30 augustus 2022,

De griffier oordeelsvormende vergadering,                  De voorzitter,

Het video verslag is direct na de vergadering te raadplegen op de gemeentelijke 
website naar sprekers en agendapunten. 


