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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

20 september 2016 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 29 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, vanaf 20:15),  

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) 

H. de Ruiter (JESS) 

 

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 

1a. Tijdelijke vervanging raadslid 

De heer Schouten deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, 

bestaande uit de heer Komen, de heer Schouten en de heer Teerink, mee dat 

deze zijn onderzocht en in orde zijn bevonden.  

Mevrouw Taams kan worden toegelaten als tijdelijk vervanger van de heer De 

Ruiter. Mevrouw Taams legt de belofte af. 

 

1b, Aanbieding rapport RKC over verbonden partijen 

De voorzitter van de Rekenkamercommissie geeft een toelichting op het rapport 

door middel van een PowerPointpresentatie. 

 

 

2. Mededelingen 

 Mevrouw Ackerman zal rond 20.15 uur aanschuiven. 

 

3. Bepalen stemvolgorde 

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

Heddes als eerste zijn stem uit. 

 

4.  Inspreekrecht inwoners 

-  Mevrouw Berkhout spreekt in over de Benefietavond Hospice op 29 oktober 

-  De heer Bos spreekt in over het verbinden van de West-Friese Omringdijk met 

fiets- en wandelbrug 

-  De heer Messchaert spreekt in over het verbinden van de West-Friese Omringdijk 

met fiets- en wandelbrug 

 

5. Vragenuur raadsleden  

De heer Takes valt het op dat er de laatste tijd langdurig vrachtverkeer en bussen in 

woonwijken geparkeerd staan. Hoe gaat hier tegen worden opgetreden, zodat de 

veiligheid weer wordt geborgd? 

De voorzitter vraagt of de heer Takes de adressen waar dit regelmatig voorkomt wil  

doorgeven naar de portefeuillehouder. 
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De heer Van de Beek geeft aan de laatste tijd opgeschrikt te zijn door allerlei verhalen 

over het complex in Petten. Wie is hier voor verantwoordelijk?  

De voorzitter geeft antwoord. De regioburgemeester is bij calamiteiten de 

verantwoordelijke. Er worden regelmatig trainingen gegeven m.b.t. tot de 

rampenbestrijding. 

 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

-  Motie vreemd aan de orde van de dag van Wens4U, “Dementievriendelijke 

gemeente” 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD, “Wandel- en fietsbrug over 

de West-Friese Omringdijk” 

 

De moties worden bij agendapunt 19 behandeld. 

 

7.  Vaststellen agenda 

 De heer Kröger stelt voor agendapunt 17 als hamerstuk te behandelen. 

Iedereen stemt hiermee in. 

Hiermee wordt de agenda vastgesteld. 

  

8a.  Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering van 21 en 28 juni 2016 

 De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b. Toezeggingenlijst raad gemeente Schagen  

 Geen opmerkingen. 

 

9a. Ingekomen post 

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

- Brief160906, van LSBOS, betreffende Overschotten uitgave Sociaal Domein 

(Seniorenpartij) in de commissie Samenleving 

 

Sprekers: mevrouw Bredewold wil graag dat de gemeente de vlag hijst op Nationale 

Coming-Outdag 11 oktober. 

De voorzitter zegt toe hier alert op te zijn. 

 

9b. Artikel 41 vragen 

 N.v.t. 

 

 Hamerstukken 

 

10  Vaststellen bestemmingsplan Reparatie Buitengebied Zijpe 2 

 

11  Vaststellen bestemmingsplan Uitbreiding Bejo Zaden Warmenhuizen 

 

12  Vaststellen bestemmingsplan Weelweg - Beemsterboerweg te Waarland 

 

13  Voorbereidingsbesluit percelen Dorpsstraat 16-16a Dirkshorn, Dorpen 

13/Roggeveenstraat 1A Schagen, Abbestederweg 6 Callantsoog 

 

14  De ontbrekende Schakel 

 

15  Vaststellen fractievergoedingen 2015 

 

16  Coördinatiebesluit Oudewal 115 te Warmenhuizen 

 

17  vaststellen bestemmingsplan Camping De Kolibrie Warmenhuizen 

 

 

Agendapunten 10 t/m 17 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 
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Ter bespreking 

 

 

18  Initiatiefvoorstel PvdA aanleg duinen Sint Maartenszee 

Sprekers: Klant, wethouder Van Dijk, Teerink, Schrijver, Kröger, Schouten, Bredewold, 

Lensink, Van de Beek 

Wethouder Van Dijk stelt voor het initiatiefvoorstel mee te nemen en in te passen in de 

gebiedsvisie Sint Maartenszee. Hij toe het laatste kwartaal van dit jaar met de 

vorderingen hierover te komen. 

De heer Klant trekt na de toezegging van de wethouder het voorstel in.  

 

19 Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

19a. Motie “Dementievriendelijke gemeente” 

Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie “Dementievriendelijke 

gemeente”. 

 

Sprekers: Mulder, Taams, Van de Beek, Bas, Komen, Teerink, Sanders 

Wethouder Blonk zegt toe er mee aan de slag te gaan en komt erop terug wie wat doet, 

etc. in de commissie en raad. 

Mevrouw Bredewold trekt na de toezegging van de wethouder de motie in. 

 

19b. Motie “Wandel- en fietsbrug over de West-Friese Omringdijk” 

De heer Van de Beek geeft een toelichting op de motie “Wandel- en fietsbrug over de 

West-Friese Omringdijk”.  

 

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

Heddes, wethouder Van der Veek 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 23 stemmen tegen en 6 stemmen voor (VVD en DNA) verworpen.  

 

20. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 1 november 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. 


