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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

21 maart 2017 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 27 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), M.A.J. Moussault (PvdA), J.C. Schrijver (PvdA), V.C. van Vuuren (PvdA), R.A.J. 

Takes (VVD), P.J. Marees (VVD), J. van de Beek (VVD), W.M. van de Sande (VVD),  

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), 

P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen) 

A. Schouten (Seniorenpartij Schagen), C.E. Ackerman (VVD) 

 

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. Tijdelijke vervanging raadslid R.J. Klant 

De heer Teerink deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de 

heer Teerink, de heer Van de Sande en de heer Sanders, mee dat deze zijn onderzocht 

en in orde zijn bevonden.  

Mevrouw Van Vuuren kan worden toegelaten als tijdelijk vervanger van de heer  

R.J. Klant in de raad van de gemeente Schagen. 

 

Mevrouw V.C. van Vuuren wordt toegelaten tot tijdelijk vervanger van de heer  

R.J. Klant in de raad van de gemeente Schagen en legt de belofte af. 

 

3.  Bepalen stemvolgorde 

 Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt mevrouw 

Janssen als eerste haar stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

- Mevrouw C. Verbeek spreekt in m.b.t. het pand Schagerbrug/MIND 

- De heer Koelemeij spreekt in m.b.t. agendapunt 16 “Vaststellen 

bestemmingsplan “Schoolstraat 3 e.o. te Callantsoog”.  

- De heer M. Komen spreekt in m.b.t. agendapunt 17 “Vaststellen 

bestemmingsplan Dorpshart Warmenhuizen” 

- De heer N. Berger spreekt in m.b.t. agendapunt 21 “Verkoop voormalig 

gemeentehuis Harenkarspel” 

- De heer H. Bouterse spreekt in m.b.t. agendapunt 21 “Verkoop voormalig 

gemeentehuis Harenkarspel”  

- De heer Kruijer spreekt in m.b.t. agendapunt 21 “Verkoop voormalig 

gemeentehuis Harenkarspel” 
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5. Vragenuur raadsleden 

De heer Bas van D66 geeft aan dat er afgelopen weekend commotie op internet was 

over mogelijke plannen voor strandhuisjes  in Callantsoog.  Hij wil graag van de 

wethouder de stand van zaken weten.  

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat provinciaal ( uitwerking Kustpact) hier over 

gesproken is. Bij de gemeente Schagen is er geen aanvraag binnengekomen en er zijn 

geen concrete plannen bekend.  

 

De heer Schrijver van PvdA geeft aan een vraag te hebben gesteld over de 

weidevogels aan de Burgerweg bij Burgerbrug. Hij ziet graag dat daar gehandhaafd 

wordt. Hij verwijst naar artikel 25 van de Provinciale ruimtelijke verordening 

(weidevogelgebied). Hij vindt het belangrijk dat de natuur niet altijd van de economie 

verliest. 

Op 15 maart stond in de krant dat de provincie 3 ton heeft uitgetrokken om de 

weidevogels te beschermen. Hij hoopt dat de gemeente ook het belang hiervan inziet 

en dat de ondernemers zich daar aan gaan houden. 

Wethouder Beemsterboer geeft aan hier aandacht voor te hebben. Er is al een 

vergunning verleend, dus handhaven wordt lastig.  

 

Tevens geeft de heer Schrijver zijn complimenten aan openbare 

werken/groenvoorzieningen i.v.m. het planten van een boom in Callantsoog voor Tjeerd 

Talsma als aandenken.  

 

6. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

7. Aangekondigde moties en amendementen 

- Amendement van DNA en VVD behorende bij agendapunt 18 “Uitbreiding 

blauwe zone Kerkepad te Schagen 

- Amendement JESS “Sponsoring Sail Den Helder” 

- Motie van D66 behorende bij agendapunt 13 “Abbestederweg Callantsoog” 

  

8.  Vaststellen agenda 

De heer Bas verzoekt agendapunt 13 als bespreekstuk te behandelen. Hiermee stemt de 

raad in. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

  

9a.  Besluitenlijst raadsvergadering 7 februari 2017 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

9b. Toezeggingenlijst 

 Er zijn geen opmerkingen. 

 

10a. Ingekomen post 

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

- Brief 17 03 04 van Mee & de Wering, betreffende “Sport voor kwetsbare burgers” 

(CDA en JESS) in de commissie Samenleving  

- Brief 17 03 06 van Gemeente Hof van Twente, betreffende “Oproep legalisering 

thuisteelt medicinale cannabis” (CDA) in de commissie Bestuur 

 

10b. Artikel 41 vragen 

 N.v.t. 

 

 Hamerstukken 

 

11. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder J.S.C. van Dijk 

12. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Herbestemming woningbouwlocaties  2e 

tranche 

14. Vaststellen Bouwverordening Schagen 2017 

Agendapunten 11, 12 en 14 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel 

besloten. 
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Hamerstukken met stemverklaring 

 

15. Vaststellen bestemmingsplan Grote Sloot 355 Schagerbrug 

De heer Klaver legt namens het CDA een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel. 

 

Het raadsvoorstel wordt met 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen (CDA) 

aangenomen. 

 

16. Vaststellen bestemmingsplan “Schoolstraat 3 e.o. te Callantsoog” 

De SP legt een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel. 

 

Het raadsvoorstel wordt met 26 stemmen voor en 1 stem tegen (SP) aangenomen. 

 

Ter bespreking 

 

13. Vaststellen bestemmingsplan 'Herbestemming woningbouwlocaties, 1 tranche' 

 

Motie D66 Abbestederweg Callantsoog 

De heer Bas geeft een toelichting op de motie. 

Sprekers: Kröger, Marees, Bredewold, Klaver, Vriend, Komen. 

Wethouder Beemsterboer doet de suggestie aan de motie te bespreken in de commissie 

ruimte van april 2017. De heer Bas stemt hier mee in. 

  De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

17. Vaststellen bestemmingsplan Dorpshart Warmenhuizen 

Sprekers in de eerste termijn: Schrijver, Kleimeer, Vriend, Marees, Kröger, Komen, 

Bredewold, Bas. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de (in)sprekers.  

Hij geeft aan ondanks de verzoeken van de insprekers het raadsvoorstel/besluit niet te 

wijzigen.  

Hij vraagt de verzonden memo n.a.v. het gesprek met omwonenden wel over te nemen.  

 

Sprekers in de tweede termijn: Kröger, Marees, Bredewold, Komen, Teerink, voorzitter. 

 

Wethouder Beemsterboer verzoekt de raad om de 3 punten die de inspreker nu 

aanvullend vraagt niet over te nemen en de vragen die vanmorgen in het besluit in de 

B&W is meegenomen in de zienswijzennota, wel over te nemen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

18. Parkeren blauwe zone Loet, Kerkepad Schagen 

 

Amendement VVD en DNA “Uitbreiding blauwe zone Kerkepad te Schagen” 

De heer Teerink geeft een toelichting op het amendement. De heer Van de Beek sluit 

zich aan bij de heer Teerink. 

 

Sprekers: Mulder, Huits, Heddes, Bredewold, Kröger, Komen, Bas. 

 

Wethouder Van der Veek  ontraadt het amendement.  

 

De voorzitter brengt het amendement in stemming. 

Het amendement wordt met 12 stemmen voor (SP, D66, DNA, Seniorenpartij, JESS en 

VVD) en 15 stemmen tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt met 12 stemmen tegen (SP, D66, DNA, Seniorenpartij, JESS en 

VVD) en 15 stemmen voor aangenomen.  
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19. Overdracht strandslagen 

 De heer Marees verlaat de vergadering, vanwege conflicterende belangen.  

 

Sprekers: Kröger, Van de Beek, Bas, wethouder Van der Veek, Lensink, Teerink, voorzitter. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt met 6 stemmen tegen (D66, JESS, Seniorenpartij) en 20 stemmen 

voor aangenomen. 

De heer Marees neemt weer plaats in de vergadering. 

 

 

20. Regionale samenwerking De Kop Werkt! 

De heer Takes verlaat de vergadering, vanwege conflicterende belangen.  

 

Amendement JESS “Sponsorbijdrage Sail Den Helder” 

De heer Kröger geeft een toelichting op het amendement. 

 

Sprekers in de eerste termijn: Van Vuuren, Kröger, Bas, Komen, Van de Sande, Lensink, 

Bredewold, Vriend, Teerink. 

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers in de eerste termijn.  

Wethouder Blonk geeft aan dat er in de laatste commissie Samenleving is afgesproken 

dat het subsidiebeleid en het mantelzorgbeleid dit jaar geëvalueerd wordt. 

Sprekers in de tweede termijn: Kröger, Bredewold, Teerink. 

 

Naar aanleiding van de discussie trekt de heer Kröger het amendement in. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

De heer Takes neemt weer plaats in de vergadering. 

 

21. Verkoop voormalig Gemeentehuis Harenkarspel 

 Wethouder Beemsterboer geeft een toelichting.  

  

Sprekers in de eerste termijn: Komen, Bas, Kröger, Van de Beek, Bredewold, Heddes, 

Slijkerman, Mulder, Teerink. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie n.a.v. de sprekers.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor een kwartier. 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Heddes, Slijkerman, Bredewold, Van de Beek, Kröger, 

Komen, Bas, Mulder, Takes, Teerink.  

 

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat het college de verkoop op zo kort mogelijke 

termijn af rondt. Uitgangspunten hierbij zijn;  

- het antispeculatiebeding 

- maatschappelijk draagvlak 

- werkgelegenheid  

- het risico zo klein mogelijk maken 

 

De voorzitter geeft aan dat bovenstaande aanvullingen zijn op het raadsbesluit. Er zijn 

dus we l wensen en bedenkingen door  de raad aangegeven. De griffier zal het 

raadsbesluit overeenkomstig wijzigen 

 

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat het college een besluit neemt, tot transactie 

overgaat, verantwoording aflegt over wat zij gedaan heeft aan de raad. 
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De heer Kröger van JESS legt een stemverklaring af. 

De heer Komen van de SP legt een stemverklaring af.  

De heer Van de Beek van de VVD legt een stemverklaring af.  

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 

Het raadsvoorstel wordt met 7 stemmen tegen (JESS en VVD) en 20 stemmen voor 

aangenomen. 

 

22. Voorbereidingskrediet Boskerpark en Warmenhuizen centrum fase 2 

 Sprekers: Vriend, Van de Beek, Teerink. 

  

 Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers. 

 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

23. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag. 

 

24. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2017. 

 

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. 


