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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

1 november 2016 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 26 leden: S.M. Lensink (CDA), J. Wiskerke (CDA), A.T. Kleimeer (CDA),  

B.J. Glashouwer (CDA), J.A.M. Klaver (CDA), P.H.M. Huits (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), J.J. 

Heddes (PvdA), J.W. Janssen-de Koning (PvdA), M.A.J. Moussault (PvdA),  

J.C. Schrijver (PvdA), R.A.J. Takes (VVD), P.J. Marees (VVD), J. van de Beek (VVD),  

C.E. Ackerman (VVD), W.M. van de Sande (VVD), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen),   

A. Schouten (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen),  

J. Th. Kröger (JESS), M. Puttenaar (JESS), P. Taams (JESS), H.P. Bredewold (Wens4U),  

J.P. Komen (SP), F. Teerink (DNA), J.F. Bas (D66) 

 

S. Elavarasan (CDA), R.J. Klant (PvdA), M.A.J. Sanders (CDA) 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.S.C. van Dijk (PvdA), 

B. Blonk (PvdA). 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Mededelingen 

 Mevrouw Elavarasan, de heer Klant en de heer Sanders zijn afwezig. 

 

3.  Bepalen stemvolgorde 

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

Takes als eerste zijn stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

- Mevrouw Woestenburg spreekt in over het onderwerp “theater van Skager ac”. 

Wethouder Blonk geeft aan al eens een gesprek met deze personen te hebben 

gehad. Er zijn afspraken gemaakt. Er wordt geen subsidie gegeven, maar de 

wethouders spelen wel mee in de voorstelling.  

 

- De heer R.H.J. Sips spreekt in over het onderwerp “nadelig economisch effect door 

verstrekken van jodiumpillen”. 

 

5. Vragenuur raadsleden 

De heer Van de Beek vraagt aandacht voor de situatie waarin veel ouderen in 

Nederland verkeren, en in het bijzonder in “Molenweid” te Wieringerwaard. Lichten doen 

het niet en de verwarming valt uit. Het gaat hem om een algemeen beeld. Er zijn veel 

voorzieningen gesloten. Hij vraagt vanuit onze kant druk te leggen om tot een oplossing 

te komen.  

Wethouder Blonk geeft aan deze zorg te delen. Dit zal via Hollands Kroon gaan. Hij zal 

het met de collega’s in Hollands Kroon bespreken. 

 

De heer Van de Sande viel het op dat de stad veel feestelijk verlicht wordt de komende 

maanden. Worden de kernen ook zo feestelijk verlicht? 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat het bij sommige dorpen wel gebeurt. De 

wethouder gaat het op een rijtje zetten of het ergens niet gebeurt, en wat daar de 

achterliggende reden van is.  

De heer Slijkerman geeft aan dat de OFS een subsidie beschikbaar heeft voor 

ondernemersverenigingen die ook een verlichting in hun dorp willen. 
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Mevrouw Taams geeft aan te hebben gehoord dat het spreekuur voor ondernemers wat 

georganiseerd werd komt te vervallen. Haar vraag is of dit klopt en waarom is dit zo? 

Wethouder Blonk geeft aan van niets te weten. Hij zou het jammer vinden als ze gaan 

stoppen. Hij gaat erachteraan en zal het laten weten.  

 

Mevrouw Mulder vraagt extra aandacht voor de beantwoording van de brieven waar 

veel te laat een antwoord op komt. Ze vraagt de wethouders de beantwoording van 

brieven in het vervolg graag wat sneller te laten verlopen. 

De voorzitter geeft aan terug te komen op dit onderwerp.  

 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

 Er zijn geen aangekondigde moties en amendementen.  

 

7.  Vaststellen agenda 

Agendapunt 9b. wordt door de heer Kröger als voorzitter overgenomen. 

De heer Komen van de SP stelt voor om de twee bespreekstukken als hamerstukken te 

behandelen. 

Er wordt besloten dat agendapunt 11 als bespreekstuk blijft staan. Agendapunt 10 wordt 

een hamerstuk. 

  

8a.  Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 20 september 2016 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b. Toezeggingenlijst 

De heer Bas is benieuwd naar de status met betrekking tot het elektrisch rijden uit de 

vergadering van juni jl. 

Wethouder Van der Veek geeft aan het te behandelen in de tweede commissie ruimte 

na de vakantie. Dit zou oorspronkelijk oktober zijn, maar dit wordt nu november, omdat 

de commissies van oktober zijn vervallen. Het is af en de memo wordt in de staf van 

morgen (woensdag 2 november 2016) behandeld. In de eerstvolgende commissie 

(november) zal het worden besproken. Eerder wordt het al toegestuurd.  

 

9a. Ingekomen post 

 De raad ziet graag de volgende vragen terug in de betreffende commissie: 

- Brief 16 11 04 van de heer P.C. Bruin, betreffende nota verlenging huur graf 126 

Waarland (Wens4U) in de commissie Bestuur van 23 november 2016. 

- Brief 16 11 10 van Vereniging Roockershuyspark, betreffende de uitbreiding park 

Tuitjenhorn – Oost (D66) in de commissie Ruimte van 21 november 2016. 

 

Voorzitter Van Kampen geeft voor agendapunt 9b de voorzittershamer over aan de 

heer Kröger. 

 

9b. Artikel 41 vragen 

 Sprekers in de eerste termijn: Van de Beek, Burgemeester Van Kampen, Teerink, Kröger. 

 Sprekers in de tweede termijn: Teerink, Wiskerke, Komen. 

 

 Onderwerp Cowwi: 

 Sprekers: Van de Beek, Van Kampen, Kröger. 

 

De heer Kröger draagt voor de overige agendapunten de voorzittershamer over aan 

mevrouw Van Kampen. 

  

 Hamerstukken 

 

10. Vaststelling bestemmingsplan Noordschinkeldijk 7 nabij Callantsoog 

 

 Agendapunt 10 wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel aangenomen. 
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Ter bespreking 

 

11. Vangnetuitkering 

 Sprekers: Bas, Taams 

Wethouder Blonk geeft aan op 10 januari 2017 tijdens de themabijeenkomst over de 

participatiewet uitgebreid het onderwerp te behandelen. 

 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

 Ter kennisname 

 

12. 2e Light rapportage 2016 

 

13. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2016. 

 

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. 


