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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

3 november 2015 

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), 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), P.D. Taams (JESS),  H. de Ruiter 

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

 

Geen 

 

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

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

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2.  Bepalen stemvolgorde 

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

Janssen als eerste haar stem uit. 

 

3. Wijziging commissie Wens4U  

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 Mevrouw Schoorl legt de belofte af. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

 Er zijn geen insprekers. 

 

5. Vragenuur raadsleden 

De heer Bas heeft een vraag gesteld m.b.t. een stukje op www.geenstijl.nl over het 

weren van Gerard Joling in Schagen. Is dit satire of is dit serieus. 

De heer Van de Beek geeft aan dat het artikel bedoeld is als satire. Het slaat op het feit 

dat Schagen heeft verkozen om het luchtalarm niet af te laten gaan. De voorzitter geeft 

aan dat dit onderwerp niet verder behandeld wordt.  

 

6. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen.  

 

7.  Ingediende moties en amendementen 

 De aangekondigde moties zijn: 

 - Motie SP behorende bij agendapunt 9 “Eigen Woningbedrijf” 

 - Motie Wens4U behorende bij agendapunt 9 “WhatsApp” 

 - Motie Wens4U behorende bij agendapunt 9 “Bewegen naar de klant” 

 

 De aangekondigde amendementen zijn: 

- Amendement Jess behorende bij agendapunt 9 “Vaststellen begroting 2016 en 

meerjarenraming”  

- Amendement SP behorende bij agendapunt 9 “Vaststellen begroting 2016 en 

meerjarenraming” 

- Amendement D66 behorende bij agendapunt 9 “0,68% korting” 
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- Amendement D66 behorende bij agendapunt 9 “Schrappen Middenroute” 

- Amendement VVD behorende bij agendapunt 9 “OZB inflatie verlagen” 

- Amendement VVD behorende bij agendapunt 9 “Alternatieve dekking” 

- Amendement Wens4U behorende bij agendapunt 9 “(geluks)indicatoren” 

 

8. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De ingediende moties en amendementen worden behandeld bij agendapunt 9. 

 

Ter bespreking 

 

9. Vaststellen begroting 2016 en meerjarenraming 

Alle fractievoorzitters geven een korte  toelichting op hun algemene beschouwingen. 

Naar aanleiding van de toelichtingen van de algemene beschouwingen van de fracties 

doen de wethouders onderstaande toezeggingen. 

 

- Wethouder Groot zegt geeft aan dat in de paragraaf verbonden partijen staat de 

gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid de verkeerde tekst, namelijk 

die van de VVI. Hij zegt toe de juiste tekst in de begroting te verwerken. 

- Wethouder Groot zegt toe om in de Auditcommissie in gesprek te gaan over wat 

een juist solvabiliteitsratio moet zijn.  

- Wethouder Van der Veek zegt toe mevrouw Bredewold op de hoogte te houden 

van het beleid van snippergroen, waarvan een klein onderdeel is de verkoop van 

deze gronden om de lasten terug te brengen.  

- Wethouder Van der Veek zegt toe in het eerste kwartaal terug te komen op het 

maken van werkafspraken met dorpsraden. Dit is ook met de dorpsraden besproken.  

- Wethouder Van der Veek zegt toe met wethouder Nieuwenhuizen van gemeente 

Langedijk in gesprek te gaan over de aanleg van een fietspad tussen Schagen en 

Alkmaar aan de N245. Hier komt de wethouder op terug 

- Wethouder Blonk geeft aan dat het jongerenwerk anders aangepakt  gaat worden. 

De wijkteams gaan daar een belangrijke rol in spelen. De probleemjongeren worden 

op een andere manier benaderd in 2016. De wethouder zegt toe na een half jaar te 

kijken of de aanpak merkbaar is en hoe de stand van zaken dan is. 

- Wethouder Blonk zegt toe in december het mantelzorgbeleid te behandelen.  

- Wethouder Blonk zeg toe dat het regionale onderwijsaanbod de aandacht heeft en 

daar wordt mee aan de gang gegaan.  

 

De voorzitter geeft een toelichting op het burgerpanel. 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

Na heropening start de voorzitter de tweede termijn. 

 

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

Teerink, wethouder Groot, wethouder Blonk.    

 

De voorzitter brengt de amendementen in stemming. 

 

- Amendement (SP) 

Het amendement wordt met 1 stem voor (SP) en 28 stemmen tegen verworpen 

- Amendement “De OZB inflatie verlagen naar werkelijk percentage van 0,8%” (VVD) 

Het amendement wordt met 5 stemmen voor (VVD) en 24 stemmen tegen 

verworpen 

- Amendement “Alternatieve dekking voor stijging ozb t.b.v. compensatie 

wegenbeheer” (VVD) 

Het amendement wordt met 6 stemmen voor (VVD, SP) en 23 stemmen tegen 

verworpen. 

- Amendement “(geluks)indicatoren” (Wens4U) 

Het amendement wordt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen (VSPS) 

aangenomen. 

- Amendement (JESS) 

Het amendement wordt aangehouden. 

- Amendement “0,68% korting” (D66) 

Het amendement wordt aangehouden. 

- Amendement “Schrappen Middenroute” (D66) 

Het amendement wordt aangehouden. 
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VVD legt stemverklaring af. Geeft aan noodgedwongen akkoord te gaan met de 

begroting en kan zich niet vinden in een OZB-verhoging t.b.v. het accommodatiebeleid. 

Ze gaan de komende tijd gebruiken voor het vinden van een additionele dekking. 

 

D66 legt een stemverklaring af. Kan niet instemmen met de OZB verhoging. 

 

SP legt een stemverklaring af. Stemt tegen deze begroting. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.  

 

Het raadsvoorstel wordt met 5  stemmen tegen (SP, VSPS, D66) en 24 stemmen voor 

aangenomen. 

 

De voorzitter brengt de moties in stemming. 

 

- Motie (SP) “Woningbedrijf” 

De motie wordt met 1 stem voor (SP) en 28 stemmen tegen verworpen. 

- Motie (Wens4U) “WhatsApp” 

De motie wordt met 6 stemmen tegen (VVD en D66) en 23 stemmen voor 

aangenomen.  

- Motie (Wens4U) “Bewegen naar de klant” 

De motie wordt ingetrokken. 

 

10. 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. 


