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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

22 maart 2015 

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), A. Schouten (Seniorenpartij Schagen),  

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

H. de Ruiter (JESS), H.P. Bredewold (Wens4U), J.P. Komen (SP), F. Teerink (DNA),  

J.F. Bas (D66),  

P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), wethouder J.C.J. Beemsterboer (CDA)  

 

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

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2.  Bepalen stemvolgorde 

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

Kleimeer als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

- Mevrouw Van Lang spreekt in namens de S.P. m.b.t. de Thuiszorg en overhandigt 

handtekeningen aan wethouder Blonk voor de thuiszorg. 

 

- De heer De Wilde spreekt in namens de bewoners van de Burg. de Moorstraat m.b.t. 

agendapunt 14 “Vaststelling bestemmingsplan Schagerbrug-Grote Sloot 310 en P. 

Ottstraat”. 

 

- De heer Buitenweg, adviseur van de familie Timmer spreekt in m.b.t. agendapunt 14 

“Vaststelling bestemmingsplan Schagerbrug-Grote Sloot 310 en P. Ottstraat. 

 

- Mevrouw Timmer spreekt in m.b.t. agendapunt 14 “Vaststelling bestemmingsplan 

Schagerbrug-Grote Sloot 310 en P. Ottstraat”. 

 

4. Vragenuur raadsleden 

De heer Komen geeft aan dat er tijdens de commissie Samenleving vragen zijn gesteld 

over het mogelijke faillissement van TSN en de gevolgen daarvan. De SP vindt het 

belangrijk dat de cliënten en medewerkers worden overgenomen door een organisatie 

die kan garanderen dat zowel de arbeidsomstandigheden als de cliënt-medewerker 

relatie kan worden gegarandeerd. Hij heeft geconstateerd dat het niet is gelukt om de 

medewerkers onder dezelfde arbeidsomstandigheden over te nemen. Wethouder Blonk 

had tijdens de commissie Samenleving echter wel beloofd zijn best te doen om dit goed 

te regelen.  

 

Wethouder Blonk antwoord op de vraag van de heer Komen. Er is overleg over deze 

kwestie geweest. De kleinere instellingen hebben toegezegd dat ze bereid zijn personeel 

over te nemen. De grootste zorgaanbieder, “Samen” heeft geen medewerking verleend 

aan dit verzoek. Op 25 april worden de medewerkers ontslagen. De zorgaanbieders 

kijken of zij mensen kunnen overnemen. De zorgaanbieders zijn leidend, dus als zij het niet 

willen kan de wethouder hier niets aan doen. 

Besluitenlijst gemeenteraad 



 

Besluitenlijst raad 22 maart 2016 pagina 2 van 4 

De heer Komen geeft aan dat er in de wet staat dat de wethouder wel verantwoordelijk 

is. 

 

Wethouder Blonk geeft aan dat het in dit geval een specifieke situatie betreft. Op dit 

moment is de gemeente afhankelijk van de aanbieders waar zij op dit moment een 

contract mee heeft. We zijn afhankelijk van nieuwe aanbieders, de wethouder kan het 

niet eisen. Vaste dienstverbanden worden wel overgenomen. 

 

5. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat de heer Vriend en wethouder Beemsterboer afwezig zijn. 

 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

 - Motie vreemd aan de orde van de dag van de SP, JESS, VSPS en VVD over HH1. 

 

 De motie zal na het agendapunt over de Light versie (16) behandeld worden in punt 17.  

 

7.  Vaststellen agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 Sprekers: Van de Beek. 

  

8a.  Besluitenlijst 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b.  Toezeggingenlijst 

De heer Kröger geeft aan dat de toezegging over de verkeerssituatie bij de basisschool 

in Sint Maartensbrug niet meer op de toezeggingenlijst staat. JESS heeft meerdere malen 

gevraagd aan het college deze situatie aan de orde te stellen. Er is echter nooit 

antwoord op gegeven. Hij wil weten of, en wat voor aanpassingen er gaan komen. 

 

De burgemeester geeft aan dat er in de commissie in april antwoord zal komen. Deze 

toezegging komt terug op de toezeggingenlijst. De griffier geeft aan dat deze nu op 

toezeggingenlijst van de commissie Ruimte staat. 

 

Mevrouw Mulder geeft aan dat de toezegging over een overleg met de WMO 

adviesraad nog niet is afgedaan. Ze wil hier graag antwoord op hebben.  

 

Wethouder Blonk zegt toe hierop terug te komen in de commissie Samenleving. 

 

9a. Ingekomen post 

 Er zijn geen brieven doorgestuurd naar de commissies. 

 

9b. Artikel 41 vragen 

 n.v.t. 

 

10. Wijziging commissies D66 en VVD 

De heer N.T. De Vries stopt als lid van de commissie Bestuur, zijn lidmaatschap is 

beëindigd. 

 

De heer Baltus legt de belofte af en wordt benoemd tot commissielid van de VVD. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

11. Benoeming wethouder 

Sprekers over het addendum: Lensink, Heddes, Bredewold, Van de Beek, Kröger, Mulder, 

Teerink, Komen, Bas. 

 

De heer De Ruijter deelt als voorzitter namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, 

bestaande uit de heer Teerink en de heer Bas, mee dat deze zijn onderzocht en in orde 

zijn bevonden. De heer Van Dijk kan tot wethouder van de gemeente Schagen worden 

benoemd.  

 

Sprekers m.b.t. de geloofsbrieven: Kröger, Van de Beek, Bas, Teerink. 

 

De voorzitter benoemt de heren Bas en Komen tot de stemcommissie. Er wordt schriftelijk 

gestemd. 
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Er zijn 28 stemmen uitgebracht, waarvan 18 stemmen voor de benoeming van de heer 

Van Dijk, 8 blanco stemmen, 2 ongeldige stemmen. 

 

Het raadsvoorstel wordt hiermee aangenomen. 

 

De heer Van Dijk wordt benoemd tot wethouder van de gemeente Schagen. Hij 

aanvaardt zijn benoeming en legt de belofte af. 

 

Hamerstukken 

 

12. Eerste wijziging Tarieventabel Leges 2016 

 

Agendapunt 12 wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 

 Hamerstukken met stemverklaring 

 

13. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016/2019 

De heer Komen van de SP legt een stemverklaring af. In de commissie is de SP al 

uitgebreid ingegaan op dit voorstel. De SP vindt dat er te weinig aandacht voor 

preventie is. Ook is het niet verantwoord om de taken aan het wijkteam te geven, omdat 

ze denken dat het nog te prematuur is. Daarom stemt de SP tegen het voorstel. 

  

De heer Kröger van JESS legt een stemverklaring af. Geeft aan in te kunnen stemmen 

met het voorstel. Maar maakt zich over de ondersteunende  software.  

 

 Agendapunt 13 wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 De SP stemt tegen. 

 

 Ter bespreking 

 

14. Vaststelling bestemmingsplan Schagerbrug-Grote Sloot 310 en P. Ottstraat 

 De voorzitter geeft een toelichting op het gewijzigde raadsvoorstel.  

 

Sprekers: Klant, Komen, Marees, Kröger, Schouten, Klaver. 

 

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

15. Rapport onderzoek Rekenkamercommissie 

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

Lensink, Voorzitter. 

 

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. 

 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

 Ter kennisname 

 

16. Light versie (eerste tussenrapportage) 

 Ter kennisname. 

  

17. Motie vreemd aan de orde van de dag over HH1 

 De heer Komen geeft een toelichting op de motie. 

 

Sprekers: Kröger, Komen, Teerink. 

  

Wethouder Blonk ontraadt de motie. 

   

 De motie wordt aangehouden en komt terug bij de werkgroep 3D en in de commissie.  

 

  



 

Besluitenlijst raad 22 maart 2016 pagina 4 van 4 

18. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 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. 


