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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

10 mei 2016 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 28 leden: S.M. Lensink (CDA), J. Wiskerke (CDA), A.T. Kleimeer (CDA),  

B.J. Glashouwer (CDA), S. Elavarasan (CDA), J.A.M. Klaver (CDA), P.H.M. Huits (CDA), 

M.A.J. Sanders (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), J.J. Heddes (PvdA), J.W. Janssen-de Koning 

(PvdA), R.J. Klant (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,  A. Schouten (Seniorenpartij),  

M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij), J. Th. Kröger (JESS), M. Puttenaar (JESS),  

H.P. Bredewold (Wens4U), J.P. Komen (SP), F. Teerink (DNA), J.F. Bas (D66),  

 

H. de Ruiter (JESS),   

 

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

Beemsterboer (CDA)  

 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2.  Bepalen stemvolgorde 

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

Teerink als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

- De heer Stoop over de leefsituatie op Park de Horn. 

 

- Mevrouw Van de Laan aanbieding jaarverslag Schager Uitdagingen. 

 

4. Vragenuur raadsleden 

Er zijn geen vragen 

 

5. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat de heer De Ruijter wegens ziekte afwezig is. Er gaat een 

kaartje rond. 

 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

Bij agendapunt 14: Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied 

Amendement D66 

Amendement VVD 

Motie PvdA en CDA 

Bij agendapunt 17: Bespreking jaarrekening Schagen  

Amendement Seniorenpartij  

Bij agendapunt 19: Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie CDA, PvdA, Wens4U en VVD over groen onderwijs 

Motie PvdA, SP, CDA en Wens4U salariëring topfunctionarissen.  

Motie SP, Seniorenpartij en PvdA over behoud openbaar vervoer.  

 

7.  Vaststellen agenda 

De moties vreemd aan de orde van de dag worden besproken bij punt 19 (zie ook bij 6) 

De agenda wordt met in achtneming van de wijziging bij punt 19 vastgesteld. 

De fractie van Jess wenst bij agendapunt 12 een stemverklaring af te leggen 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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8a.  Besluitenlijst 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b.  Toezeggingenlijst 

De toezegging over een gemeentelijke bijdrage bij bijzondere jubilea is afgedaan. 

 

De heer Kröger mist de toezegging over de communicatie rond bestemmingsplan 

wijzigingen. Toegezegd wordt dat wethouder Beemsterboer in de commissie Ruimte hier 

op terugkomt 

 

9a. Ingekomen post 

 Er zijn geen brieven doorgestuurd naar de commissies. 

 

9b. Artikel 41 vragen 

 Sprekers Lensink en Kröger. 

 

10. Wijziging commissie Bestuur   

 

De heer Jansen  legt de belofte af en wordt benoemd tot lid van de commissie Bestuur 

voor D66. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

Hamerstukken 

 

11. Vaststellen bestemmingsplan Waarland- Westkade 10 

 

Agendapunt 11 wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 

12. Instellen Parkeerfonds 

 

De heer Puttenaar van Jess legt een stemverklaring af.  Jess heeft in de commissie al 

aangegeven geen voorstander te zijn van een parkeerfonds. Te veel administratieve 

rompslomp. Daarnaast zijn er nog een tweetal punten niet beantwoord. 

Het voorstel wordt aangenomen met 26 stemmen voor en twee tegen (fractie van Jess). 

 

13. Herstel mandaat Werkgeverscommissie 

 

 Agendapunt 13 wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

  

 

 Ter bespreking 

 

14. Integraal beleidsplan Openbaar Gebied.  

De heren Bas  (a),  Marees (a) en Schrijver (m) geven een toelichting op de in gedienden  

moties en amendementen 

 

Sprekers: Teerink, Schouten, Huits, Komen, Bredewold, Kröger en Van der Veek. 

 

De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst. 

 

De heer Schrijver geeft aan dat gelet op de discussie de motie in te trekken. Bij nader 

inzien zijn de punten a en b onvoldoende uitgewerkt. De punten c en d komen nog 

terug bij het thema Duurzaamheid 

 

Sprekers in tweede termijn: Bas, Marees, Kröger, Teerink en Lensink. 

 

Het amendement van D66 wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 4 

stemmen voor (D66, Jess en DNA) en 24 tegen verworpen. 

 

Het amendement van de VVD wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt 

met 13 stemmen voor (VVD, Seniorenpartij, Jess, DNA, SP, D66)  en 15 tegen verworpen. 

 

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. 

Het raadsvoorstel wordt met 5 stemmen tegen en 23 stemmen voor aangenomen. 
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15. Burger en overheidsparticipatie gemeente Schagen 

Sprekers:  Kröger, Vriend, Teerink en de voorzitter 

   

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. 

 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

16. De Kop Werkt 

De heer Takes (VVD) verlaat i.v.m. betrokkenheid bij dit agendapunt de vergadering. 

 

Sprekers: Kröger, Heddes, Van de Beek, Bredewold, Vriend, Lensink,  Komen, Bas, Teerink 

en Beemsterboer. 

 

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. 

Het raadsvoorstel wordt met 27 stemmen voor en 1 tegen (SP) aangenomen.  

 

17. Jaarrekening gemeente Schagen 

De voorzitter van de auditcommissie:  mevr. Glashouwer verwoordt het standpunt van 

de auditcommissie. 

De heer Vriend ligt het amendement van de Seniorenpartij toe. 

 

 Sprekers:  Teerink, Komen, Bas, Takes, Bredewold, Kröger, Moussault, Wiskerke, Vriend 

De voorzitter verzoekt de techniscche vragen van de fracties VVD en Seniorenpartij te 

mailen naar  de griffie. De afdeling Middelen zal deze alsnog schriftelijk beantwoorden. 

 

Reacties door de wethouders Van Dijk en Blonk. 

Wethouder Blonk zegt toe de aangepaste beleidsregels HH2, stand van zaken m.b.t. 

alcohol en drugs en het kindpakket  in de volgende cie Samenleving hierop terug te 

komen. 

 

Sprekers in tweede termijn: Komen , Vriend, Wiskerke, Takes en Blonk 

 

Het amendement van de Seniorenpartij wordt  in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 4 stemmen voor (Seniorenpartij en SP)  en 24 tegen verworpen. 

 

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. 

Het raadsvoorstel wordt met 28 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 

 

De fracties van de Seniorenpartij en de SP geven aan dat het bedrag genoemd in het 

raadsbesluit onder 1, vierde aandachtstreepje, bestemt moet worden zoals in het 

verworpen amendement is aangegeven. 

De fracties van Jess, VVD, DNA geven aan dat het bedrag genoemd in het raadsbesluit 

onder 1, vierde aandachtstreepje, moet terugvloeien naar de algemene reserve. 

 

 De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst. 

 

18. Actualisatie nota reserves en voorzieningen 

De voorzitter van de auditcommissie: mevr Glashouwer geef taan dat het voorstel is 

verduidelijkt  na bespreking in de auditcommissie.  

Sprekers: Teerink, Vriend, Puttenaar, Takes, Bas, Wiskerke, Van Dijk. 

 

Op de vraag van  de Seniorenpartij over de reserve bovenwijkse voorzieningen 

Harenkarspel komt de wethouder nog op terug. 

 

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. 

Het raadsvoorstel wordt met 28 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 

 

   

19. Moties vreemd aan de orde van de dag  

19.1 Motie groen onderwijs  

De heer Klaver geeft een toelichting op de motie. 

 

Sprekers: Klaver en Bas 

 

 De motie wordt met 28 stemmen voor en 0 tegen aangenomen  
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19.2 Motie salariëring topfunctionarissen verbonden partijen  

De heer Heddes geeft een toelichting op de motie. 

 

Sprekers: Heddes, Kröger, Van de Beek, Bas 

Aan de motie wordt een bullet toegevoegd: 

 Het bedrijf op te nemen in de WNT 

 

 De motie wordt met 28 stemmen voor en 0 tegen aangenomen  

 

19.3 Motie behoud openbaar vervoer 

De heer Komen geeft een toelichting op de motie. 

 

Sprekers: Komen, Heddes, Van de Beek, Lensink 

 

 De motie wordt met 28 stemmen voor en 0 tegen aangenomen  

 

20. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van  28 juni 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. 


