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Besluitenlijst van de vergadering van de raad gehouden op 27 november 2012 

 

Aanwezig:  voorzitter      : G. Westerink 

                  griffier      : N.S. Voogd 

                  raadsleden   PvdA : J.H.M. ten Wolde 

      : J. Muntjewerf 

      : J. Hemmes 

     VVD : R.A.J. Takes 

      : N. Braak 

: J.M.C. Meermans-Melein 

      : A.S. Groot 

      : J.G. Paauw 

     CDA : J. Wiskerke 

      : J.B.J. Ensink 

   Duurzaam Schagen : F. Teerink 

      : R. Verhoef 

     D66 : J.F. Bas 

      : J.M. Kalff 

                    Wens4U : H.P. Bredewold  

         Fractie Groen en Eerlijk     : L.A.J. Riteco  

 

Aanwezig als wethouder    : J. Bouwes 

      : J.J. Heddes 

: J.N.J.J. Beemsterboer 

 

Afwezig                Duurzaam Schagen : A. Berlinski 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Voor de volgorde van stemming 

trekt de voorzitter nr. 16 (van de presentielijst). De heer Groot zal zodoende bij 

hoofdelijke stemming als eerste zijn/haar stem uitbrengen. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Vaststellen besluitenlijst van 30 oktober 2012  

De raad stelt de tekst van de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4.  Vaststellen besluitenlijst van 25 oktober 2012 (Fusieraad)  

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
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5.  Ingekomen stukken 

De raad besluit zonder discussie en zonder stemming conform de voorstellen. 

 

6.  Voorstel tot het vrijgeven van een budget ter uitbreiding van het aantal ligplaatsen 

in de haven 

Wethouder Beemsterboer zegt toe om in de toekomst intensiever en structureel met 

de Watersportvereniging (WSV) Jan van Ketel af te stemmen (o.a. over de tarieven) 

en te overleggen over het beleid. Dit is de WSV ook al toegezegd. Indien de 

gemeenteraad het verschil tussen de huidige tarieven van de gemeentehaven en 

WSV wil wijzigen, kan dit bij de eerstvolgende herziening desgewenst aan de orde 

worden gesteld. De wethouder zal de subsidierelatie meenemen in het eerstvol-

gende gesprek met de WSV.  

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 

Voor: Duurzaam Schagen, fractie Wens4U, CDA, VVD en Riteco (11 stemmen).  

Tegen: de PvdA en D66 (5 stemmen: de leden Ten Wolde, Muntjewerf, Hemmes, Bas 

en Kalff). De raad besluit conform het voorstel. 

 

 

7.  Voorstel tot financiële bijdrage Automuseum Schagen 

Het CDA dient een amendement in om het gevraagde bedrag van € 40.000,-- te 

verhogen met € 25.000 door middel van een renteloze lening (op voorwaarde dat het 

Automuseum aangeeft dit te kunnen dragen).  

Fractie Groen en Eerlijk: leerwerktrajecten moeten een voorwaarde zijn voor het ter 

beschikking stellen van het bedrag.  

De VVD deelt mee in te stemmen met het verhogen van het bedrag tot € 65.000 (geen 

renteloze lening) en dient een amendement van die strekking in. 

De voorzitter (her)formuleert de beslispunten. 

In alle gevallen dient het Automuseum de opknapbeurt van de achterzijde zelf te 

bekostigen: 

a. het collegevoorstel (€ 40.000 all-inn) 

b. het voorstel van het CDA (collegevoorstel + € 25.000 als renteloze lening mits het 

Stichtingsbestuur hiermee instemt) 

c. het voorstel om zonder voorwaarden € 65.000 all-inn beschikbaar te stellen (al 

dan niet geclausuleerd t.a.v. onbetaalde werkervaringsplekken).  

Het CDA trekt het amendement in. Wethouder Beemsterboer deelt mee dat het college 

kan instemmen met € 65.000,-- mits er een realisatieovereenkomst met duidelijke 

voorwaarden/uitvoeringsprogramma wordt overeengekomen met het Automuseum. 

De raad volgt Fractie Riteco met de voorwaarde dat er Wajongers of mensen via het 

UWV/ISD worden ingezet (amendement).  
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Na sluiting van de beraadslaging formuleert de voorzitter de wijzigingen op het te 

nemen besluit (als verwoord in het voorstel) als volgt: 

 Het collegevoorstel is geamendeerd: het bedrag wordt verhoogd naar € 65.000; 

 Als voorwaarde geldt dat het bedrag komt pas ter beschikking komt op het 

moment dat er een uitvoeringsplan en een realisatieovereenkomst is getekend 

waarbij een bijdrage aan de kosten van de achterzijde van het museum is 

uitgesloten; 

 Het college neemt een inspanningsverplichting op zich in de overeenkomst om 

mensen op vrijwillige basis/dan wel met een uitkering te betrekken bij de 

verbouwing van het museum. 

 Dekking van het extra bedrag van € 25.000,-- zal worden meegenomen in de 

jaarrekening. 

 

De voorzitter brengt het aldus gewijzigde voorstel in stemming. 

Voor: PvdA, CDA, fractie Wens4U, VVD en fractie Groen en Eerlijk (12 stemmen). 

Tegen: Duurzaam Schagen en D66 (4 stemmen:. Teerink, Verhoef, Bas en Kalff). 

De raad besluit conform het gewijzigde voorstel. 

 

 

8.  Voorstel grond nabij Muziektuin: instemmen met functie als nutstuin  

De raad besluit unaniem zonder discussie en stemming conform de voorstellen. 

 

9.  Voorstel tot vaststellen van het verkeerscirculatieplan  

 

Wethouder Bouwes bevestigt het volgende. 

Voor de aanleg van parkeerplaatsen in het centrum van Schagen is op 1 september 

2012 een bedrag beschikbaar in het parkeerfonds van € 546.735. Daarnaast is 

een krediet beschikbaar gesteld voor een parkeergarage Kerkepad. Van dit krediet 

is op 1 september 2012 een bedrag van € 772.450 beschikbaar. 

Deze middelen worden (conform besluitpunt 5) ingezet voor het aanleggen van de 

parkeerplaatsen in het centrum van Schagen waaronder de parkeerplaatsen op de 

Julianalaan.  

Voor alle andere maatregelen wordt bij aanvang een plan van aanpak gemaakt met 

een stichtingskostenraming. Per maatregel of verzameling maatregelen zal het 

gemeentebestuur van Schagen om een besluit ten aanzien van de benodigde 

middelen worden gevraagd. 

 

D66 dient twee amendementen in; het CDA drie. 

D66 amendement 1: (beslispunt 2, nieuw punt j.) de omwonenden van de blauwe zone 

dienen een gratis parkeervergunning te krijgen.  

Het college zal deze suggestie welwillend meenemen in de evaluatie. Als het plan van 
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de blauwe zone wordt opgepakt op enig moment, wordt het parkeerregiem voor de 

omwonenden meteen meegenomen. Nadere invulling volgt op basis van het landelijk 

te doen gebruikelijke systeem en na overleg met de gemeenteraad. Aanneming wordt 

ontraden. 

 

D66 amendement 2: (beslispunt 2, nieuw punt k.) het autoluw maken van de Markt 

komt terug in de 1ste fase en niet in de 2de fase en tevens dat aan het einde een 

evaluatie plaatsvindt inclusief het verkeerscirculatieplan op basis waarvan gekeken 

wordt naar de lus op de Loet. Beslispunt 3a verwijderen. 3b wordt dan 3a. 

Het college ontraadt dit amendement. 

 

CDA amendement 1: (beslispunt 1) er wordt niet ingestemd met de onderliggende 

presentatie van het verkeerscirculatieplan omdat in dat geval alle vervolgstappen vast 

staan en de gemeenteraad buiten spel staat. 

Het college onraadt dit amendement. Het college vraagt de raad in te stemmen met 

een kaderstellend masterplan (conform voorgesteld besluit beslispunt 1), over de 

invulling (de uitwerking) wordt tijdens het traject met de commissie GGZ/de 

gemeenteraad overlegd.  

CDA amendement 2: (nieuw beslispunt bij 2, zou l. worden) er wordt voorgesteld om 

een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een half verdiept parkeerdek aan de 

Hofstraat in combinatie met de inrichting van de openbare buitenruimte van de 

Julianaschool. 

CDA amendement 3: voorgesteld wordt om de punten 3a en 3b te schrappen omdat 

anders een evaluatie zinloos wordt. 

Het college stelt dat het schrappen van de twee punten geen enkele zin heeft.  

De VVD stelt voor CDA-amendement 3 aan te vullen: „op basis van de resultaten van 

deze evaluatie dan een besluit te nemen over onder meer…‟. Zonder deze aanvulling is 

de VVD tegen dit amendement. 

Het CDA is het daarmee eens en wijzigt het eigen amendement 3 als bovenstaand. 

 

Alle fracties spreken zich uit tegen besluitpunt 6. 

(„Akkoord te gaan met het voorstel om geen aparte inspraakprocedure overeenkomstig 

afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht toe te passen‟).  

Wethouder Bouwes zegt hij toe om het verkeerscirculatieplan na de besluitvorming 

door de gemeenteraad gedurende drie weken nog formeel ter inspraak te leggen zodat 

desgewenst iedereen de kans krijgt om alsnog een zienswijze in te dienen. Overigens 

wordt met besluitpunt geenszins bedoeld dat er over de uitvoering en verdere 

voortgang (nemen verkeersbesluiten, uitvoeren plannen) geen overleg zou worden 

gepleegd. Het beslispunt wordt met instemming van de raad geschrapt. 

Julianalaan in relatie tot Julianaschoolplannen: het pleinenplan achter de huidige 

Julianaschool staat los van elkaar. Hij zegt toe dat de openbare invulling aan de 



Besluitenlijst raadsvergadering 27 november 2012 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 11 december 2012 

Pagina 5 van 8  

 

westkant apart volgens het voorstel van het verkeerscirculatieplan aan de orde komt.  

Onderzoek gevolgen uitbreiding blauwe zone: het uitrollen van de blauwe zone zal 

stapsgewijs worden gerealiseerd. Van uitstel is geen sprake. Hij zegt toe dat over de 

wijze van invulling tussentijds met de gemeenteraad wordt overlegd zodat de regie in 

handen blijft bij de gemeenteraad.  

Amendementen: de wethouder kan zich vinden in het door de VVD gewijzigde CDA-

amendement 3 maar ontraadt de overige CDA-amendementen. D66: de wethouder 

ontraadt amendement 1.  

 

Besluitvorming/stemming 

De CDA-fractie trekt haar amendement 2 in. 

De CDA-amendement 3: is in gewijzigde vorm door het college overgenomen. 

Voorgesteld besluit punt 3 luidt dan als volgt: „Akkoord te gaan met het uitvoeren van 

een evaluatie na de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder het voorgaande 

punt 2 van dit voorgesteld besluit (Verkeerscirculatieplan fase 2) en op basis van de 

resultaten van deze evaluatie dan onder andere een besluit te nemen over: 

a. de afsluiting voor doorgaand autoverkeer van het Marktplein; en 

b. het aanleggen van een keerlus in de Loet bij de kerk of invoeren van 

éénrichtingsverkeer in de Loet richting ‟t Noord‟.  

 

De voorzitter brengt de overgebleven amendementen in stemming. 

 

De CDA-fractie handhaaft amendement 1. 

Tekst als volgt: 

“Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging voor: 

- Bij het voorgesteld besluit, eerste gedachtestreepje, schrappen: 

Akkoord te gaan met de maatregelen en fasering voor de uitvoering van het 

beleidsplan Verkeerscirculatieplan versie 13-11 2012 en de hierin aangegeven 

fasering te hanteren als uitgangspunt voor de voorbereiding en uitvoering. 

Toelichting: 

De presentatie Verkeerscirculatieplan versie 13-11-2012 kan niet gebruikt worden als 

onder-legger voor alle vervolgstappen. Als wij daar mee akkoord gaan liggen alle 

vervolgstappen vast en staan wij als raad buiten spel. 

Ondertekening en naam: 

J.Wiskerke 

Fractie Vz CDA” 

 

Het amendement wordt gesteund door PvdA en CDA (5 stemmen). 

Het amendement wordt niet gesteund door Duurzaam Schagen, fractie Wens4U, VVD, 

D66 en fractie Riteco (11 stemmen). Het amendement is verworpen. 
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D66-amendement 1: 

Tekst als volgt: 

“Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging voor: 

Bij het voorgesteld besluit de tweede bullit een extra besluit opnemen: 

j. zorgdragen voor gratis parkeervergunningen voor de met een blauwe zone 

geconfronteer-de bewoners. 

Toelichting: 

De geformuleerde doelstellingen in het Verkeer Circulatie Plan (VCP) zijn met name 

gericht op de bezoekers van het centrum van Schagen. Letterlijk staat er: “Het moet 

bijdragen aan het uitbouwen van de aantrekkelijkheid van Schagen, waarbij de 

binnenstad enerzijds leef-baar en vitaal moet zijn en blijven en anderzijds bereikbaar 

moet zijn.” 

De fractie van D66 vindt dat de leefbaarheid van de omwonenden bijzondere aandacht 

ver-dient. Door de uitbreiding van de blauwe zone zal er meer balans ontstaan in het 

parkeren in het centrum, wij ondersteunen deze maatregel van harte, echter hierdoor 

worden de bewo-ners van deze zone ook geconfronteerd met een ander 

parkeerregime. 

Aangezien we in Schagen geen parkeerbelasting kennen, onze bezoekers dus gratis 

kunnen parkeren, vinden wij het ongewenst om de bewoners voor een 

parkeervergunning te laten betalen. 

Ondertekening en naam: 

Frans Bas 

Fractievoorzitter 

www.d66schagen.nl “ 

 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

 

D66-amendement 2: 

Tekst als volgt: 

“Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging voor: 

- Bij het voorgesteld besluit, tweede gedachtenstreepje, toevoegen: 

k. De afsluiting voor doorgaand autoverkeer van het Marktplein. 

- Bij het voorgestelde besluit 3 a verwijderen en besluit 3 b hernummeren als 3 a. 

Toelichting: 

Letterlijk staat er: Akkoord te gaan met het uitvoeren van een evaluatie na de 

uitvoering van de maatregelen als genoemd onder het voorgaande punt 2 van dit 

voorgesteld 

besluit (Verkeerscirculatieplan fase 2) en op basis van de resultaten van deze 

evaluatie dan een besluit te nemen over a. de afsluiting voor doorgaand autoverkeer 

van het Marktplein 

http://www.d66schagen.nl/
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De fractie van D66 is van mening dat de afsluiting van het Marktplein in de eerste fase 

plaats dient te vinden waarna alle maatregelen in samenhang geëvalueerd kunnen 

worden. 

Ondertekening en naam: 

J.M. Kalff” 

 

Het amendement wordt gesteund door D66 en fractie Groen en Eerlijk (3 stemmen). 

Tegen het amendement stemmen CDA, VVD, PvdA, fractie Wens4U en Duurzaam 

Schagen (13 stemmen).  

Het amendement is verworpen. 

 

De VVD dient mondeling het volgende amendement in: “toevoegen aan beslispunt 2b 

de zin “Na aanleg (van parkeerterrein Julianalaan), blauwe zone uitbreiden met 

parkeerterrein achter de Gedempte Gracht en achter het Gemeentehuis”; 

De voorzitter breng het amendement in stemming. 

Voor: fractie Groen en Eerlijk, D66, VVD, fractie Wens4U en fractie Duurzaam Schagen 

(11 stemmen) 

Tegen: CDA en PvdA (5 stemmen). 

Het amendement is aangenomen.  

 

Stemming over het geamendeerde collegevoorstel 

Stemverklaring Wens4U: de fractie kan niet instemmen met het voorliggende 

verkeerscirculatieplan hoewel er een aantal goede punten in staan die de fractie graag 

wil opsommen. De voorzitter wijst erop dat de fractie de kans heeft laten liggen om 

amendementen in te dienen, waarop Wens4U verklaart zich genoodzaakt te zien het 

gehele plan af te wijzen. 

Hierop brengt de voorzitter het hele verkeerscirculatieplan inclusief de amendementen 

en toezeggingen tijdens deze vergadering in stemming. 

Voor: Duurzaam Schagen, PvdA, het CDA, de VVD (12 stemmen). 

Tegen: D66, Wens4U en fractie Riteco (4 stemmen).  

Het gewijzigde voorstel is aangenomen en daarmee is het verkeerscirculatieplan als 

beleidsplan vastgesteld. 

 

10.  Benoeming commissie van onderzoek geloofsbrieven c.a. 

De commissie bestaat uit drie personen. 

De voorzitter benoemt de leden Meermans en Bas tot stembureau. 

Er zijn 16 stembriefjes ingeleverd. Dit is in overeenstemming met het aantal aanwezige 

raadsleden. Op mevrouw Kalff (14 stemmen), de heer Paauw (13 stemmen), mevrouw 

Bredewold (11 stemmen) en de heer Ensink (10 stemmen). In totaal 48 stemmen. 

De voorzitter stelt vast dat tot lid van de commissie van onderzoek zijn benoemd: 

mevrouw Kalff, de heer Paauw en mevrouw Bredewold. De griffier zal een afspraak 
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maken zodat de 29 geloofsbrieven kunnen worden onderzocht. 

 

(Hamerstukken:) 

11.   Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ter dekking kosten 

tegemoetkoming claim garantieregeling openbaar onderwijs door de Stichting Surplus 

 

12.   Voorstel tot beschikbaarstellen van een krediet en budget voor vervangende 

nieuwbouw c.a. Julianaschool 

 

13.   Voorstel tot wijziging van statuten Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs 

Surplus 

 

14.   Voorstel belastingvoorstellen 2013 

 

15.   Voorstel tot gewijzigde begroting met bijbehorend werkprogramma 2013 van 

de milieudienst 

 

16.   Voorstel vaststellen beleidsnotitie Hogere grenswaarde Wet geluidhinder 

 

17.   Voorstel locatie meldkamer Veiligheidsregio Noord 

 

18.   Voorstel visienota “Meedoen en iets betekenen” 

 

19.   Voorstel tot wijziging van statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Schagen 

 

20.   Voorstel tot wijziging van de begroting. 

 

De raad besluit zonder discussie en zonder stemming conform de voorstellen 11 tot 

en met 20.  

 

21.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 11 december 2012. 

 

 

N.S. Voogd    G. Westerink 

griffier     voorzitter 


