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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

 

Uitgenodigd 

 

27 oktober 2015 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 25 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), W.M. van de Sande (VVD), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), M.C.M. Mulder-

Keij (Seniorenpartij Schagen), J. Th. Kröger (JESS), P.D. Taams (JESS),  H. de Ruiter (JESS), 

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

 

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

Ackerman (VVD), J. van de Beek (VVD), J.F. Bas (D66) 

 

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

(CDA), A.S. Groot (VVD)  

 

 

1. Opening 

 

2.  Bepalen stemvolgorde 

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

Sanders als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners  

Er zijn geen insprekers. 

 

4. Vragenuur raadsleden 

Mevrouw Janssen gaat in op het krantenartikel over hangjongeren bij de Barbaraschool 

in Tuitjenhorn. Het verbaast haar dat er staat dat het al sinds 2013 gaande is. Ook staat er 

in vermeld dat wethouder Blonk in gesprek gaat met school, ouders, politie en 

jongerenwerk. De vraag is; welke ouders? 

De voorzitter geeft aan dat er al vele gesprekken zijn gevoerd vanuit de gemeente met 

jongerenwerk, politie, jeugd en ouders. Nadat het een tijd goed is gegaan zijn er nu 

nieuwe klachten gekomen. Wethouder Blonk zal meer gesprekken regelen met de 

ouders van de hangjongeren, de jongeren zelf in samenspraak met politie en 

jongerenwerk. 

Mevrouw Janssen vraagt of het wisselende groepen jongeren zijn door deze jaren heen. 

De voorzitter antwoord dat het wisselende leeftijdsgroepen zijn, en verschillende 

groepen, maar de huidige groep is  er al een langere periode. 

  

De heer Komen geeft aan dat de Statenfractie vragen heeft gesteld over de grootte 

van het Makado en het voormalig postkantoor. De vraag is of de uitbreiding daarvan 

moet worden gezien als een geheel. De provincie heeft daar op geantwoord dat zij dat 

inderdaad zo zien en gaan de plannen voorleggen aan de regionale adviescommissie. 

De heer Komen wil graag een reactie op de uitspraak van de provincie van de 

wethouder. 

Wethouder Groot geeft zijn reactie op de vraag van de SP. Het moet níet als een geheel 

worden gezien, maar apart. Dit zal worden voorgelegd aan de regionale 

adviescommissie, zodat zij daarover een antwoord kunnen formuleren. 
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De heer Lensink geeft aan dat het CDA het betreurt dat de commissie samenleving de 

laatste keer niet door is gegaan. Voor de inwoners vindt Lensink het nadelig m .b.t. het 

inspreken in de commissievergadering en betreurt tevens dat de overlegmomenten 

daardoor beperkt worden. De fractie van het CDA vraagt het college om ook in 

informatievoorziening aan de burgers duidelijk te maken wanneer inwoners dan weer 

kunnen inspreken. 

Lensink geeft aan meer informatie te willen ontvangen over het sociaal domein, omdat 

daar erg veel gebeurt.  

Wethouder Blonk zegt toe in november een beeld te schetsen van de net gestarte 1800 

keukentafel gesprekken. Wethouder Blonk denkt niet dat de raad veel mist over het 

sociaal domein. Of een commissie doorgaat is aan het Presidium en de 

agendacommissie.  

 

5. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen.  

 

6.  Ingediende moties en amendementen  

 Er zijn geen moties en amendementen ingediend. 

 

7.  Vaststellen agenda 

Wethouder Groot geeft een toelichting bij agendapunt 16.  

De voorzitter geeft aan dat bij agendapunt 18 nog een stemverklaring zal worden 

afgelegd. 

8a.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 15 september 2015 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

8b.  Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen 

De heer Kröger geeft aan dat de toezegging van de wethouder om in gesprek te gaan 

met bewoners over het onderhoud aan bomen nog steeds niet is afgedaan. Deze 

toezegging staat al een jaar op de lijst. Kröger wil dat het college met voorstellen komt 

t.a.v. toezeggingen die kunnen worden afgedaan.  

 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat deze toezegging oorspronkelijk een uitleg in het 

licht van het bomenkader was wat een jaar geleden is vastgesteld en geen toezegging. 

Het gaat over de bomen die op particuliere grond staan, waar de gemeente 

onderhoud aan pleegt en is niet makkelijk af te doen. Daarom vraagt de wethouder om 

toestemming om deze toezegging van de lijst af te halen. Het is volop in gang.  

 

De heer Vriend geeft aan dat er tijdens de raadsvergadering van 15 september  is 

toegezegd dat alle dorpsraden en stichtingen een brief zouden krijgen om te informeren 

over de vrijwilligersverzekering. Deze staat niet op de toezeggingenlijst en zal aan de 

toezeggingenlijst worden toegevoegd. 

 

De heer Kröger stelt voor in het presidium afspraken te gaan maken over wat wel en niet 

op de toezeggingenlijst komt. 

 

De voorzitter geeft aan dat er nog op de toezeggingenlijst staat dat ze nog informatie 

zou sturen over het ziekteverzuim. Deze toezegging is al afgedaan, maar staat nog op 

de lijst. Dit wordt van de lijst afgehaald. 

 

9a. Ingekomen post 

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

 

- Brief 190 van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, 

betreffende de knelpunten decentralisaties vragen actie van gemeente en GR 

(CDA) in de commissie Samenleving. 

- Brief 183 van Woonadviescommissie Schagen – Hollands Kroon, betreffende de 

sociale huurwoningen in Nes-Noord te Schagen (Wens4U) in de commissie Ruimte. 

- Brief 182 van FNV Uitkeringsgerechtigden, betreffende de keuringen beschut 

werk(PvdA) in de commissie Samenleving. 
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- Brief 168  van TSN Thuiszorg B.V., betreffende de Code Verantwoordelijk Marktgedrag 

Thuisondersteuning (VSPS) in de commissie Samenleving. En brief 178 van H.H. de Mol 

van Otterloo, betreffende woonruimte voor asielzoekers(VSPS) in de commissie 

Ruimte.  

- Brief 188 van R.W.I.M. Tromp, betreffende de bestemming van perceel H159,(JESS) in 

de commissie Ruimte. 

 

 

9b. Artikel 41 vragen 

 De voorzitter geeft een korte toelichting op vragen die zijn beantwoord. 

 

Ter kennisname  

 

10. Lightversie tussenrapportage  

 Sprekers: Teerink, Bredewold, Lensink, wethouder Van der Veek, Glashouwer. 

 

Naar aanleiding van alle sprekers, zegt wethouder Groot toe om eenmalig de 

informatiewaarde van de rapportage te bespreken in de auditcommissie. 

   

Hamerstukken 

  

11.  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 

Noord 

 

12. Afrekening fractieondersteuning 2014 

 

13. Vaststelling bestemmingsplan "Johan Vermeerstraat 1 te Schagen" 

  

14. Vaststelling bestemmingsplan "Sint Maarten - Noordzijde (ruimte voor ruimte)" 

 

15. Opheffen geheimhouding dossier Mulder Obdam 

 

16. Voortgangsrapportage grondexploitatie 

 

17.  Coördinatiebesluit autowasboxen Langevliet 18 Callantsoog 

 

Agendapunten 11 t /m 17 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 

Hamerstukken met stemverklaring 

 

18. Vaststelling bestemmingsplan “Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis” 

 Wethouder Beemsterboer geeft een toelichting op dit agendapunt. 

 

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

 

 VVD legt een stemverklaring af. Geeft aan blij te zijn dat het nu is gelukt. Tevens geeft 

VVD aan niet blij te zijn dat hierna geen ruimte meer is om in ’t Zand uitbreiding te 

organiseren. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.  

Het raadsvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 

19. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2015. 

 

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. 


