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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

4 juli 2017 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 25 leden: S.M. Lensink (CDA), A.T. Kleimeer (CDA),  

B.J. Glashouwer (CDA), S. Elavarasan (CDA), J.A.M. Klaver (CDA), P.H.M. Huits (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), C.E. Ackerman (VVD), M. Puttenaar (JESS),  

P. Taams (JESS), H.P. Bredewold (Wens4U), J.P. Komen (SP),  

F. Teerink (Duurzaam Schagen), J.F. Bas (D66), P.F.J. Vriend (Senioren Partij Schagen),  

A. Schouten (Senioren Partij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Senioren Partij Schagen)  

 

J. Wiskerke (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), W.M. van de Sande (VVD), J. Th. Kröger (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 

Wethouder Blonk heeft in maart de Odd Fellows Jeugd Prijs voor een essay 

uitgereikt. 

Een van de commissieleden van de Odd Fellows Jeugd Prijs, Renee Gorter, geeft een 

korte toelichting op het project en over de IOOF.  

Aansluitend leest Anna Vethman, leerling aan het Regius College, het winnende essay 

voor . 

De voorzitter bedankt haar namens de raad voor haar prachtige essay. Wethouder 

Blonk reikt haar een cadeaubon uit. 

 

2.  Bepalen stemvolgorde 

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

Ruiter als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

 - De heer Roberti spreekt in namens Surfschool Petten. 

 - De heer M. van den Berg (voorzitter LTO Noord afdeling HLS) spreekt in over 

agendapunt 16 “Beleidskader tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders” 

 

4. Vragenuur raadsleden 

 Er zijn geen vragen. 

 

5. Mededelingen 

 Op 28 juni jl. hebben een aantal raadsleden een bezoek gebracht aan twee onlangs 

verbouwde raadszalen. Unaniem was men zeer te spreken over de vernieuwde 

raadszaal van Heerhugowaard. Op 12 september a.s. staat een vervolg bezoek gepland 

voor nu de gehele raad. Na een toelichting zal de architect de mogelijkheden voor 

Schagen presenteren. 

  

De voorzitter vraagt of de raadsleden hun reactie willen geven op het kiezen voor het 

kieskompas of de stemwijzer. Tot 15 juli kan er worden gereageerd. 

 

Vanmiddag hebben de bodes een bos bloemen gekregen voor hun inzet tijdens de 

raads- en commissievergaderingen. De voorzitter bedankt de raad namens de bodes. 

  

Besluitenlijst gemeenteraad 
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6. Aangekondigde moties en amendementen 

- Amendement D66 “Verbod sfeerballonnen” behorende bij agendapunt 18”Aanpassing 

APV” 

- Amendement VVD “Wensballonnen” behorende bij agendapunt 18 “Aanpassing APV” 

- Amendement VVD “Woonoverlast” behorende bij agendapunt 18 “Aanpassing APV” 

-   Amendement van SP “Re-integratieverordening en verordening 

Loonkostensubsidieverordeningen” behorende bij agendapunt 19 “Verordeningen 

Participatiewet”  

- Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA en Wens4u “Weidevogels” 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van Duurzaam Schagen, Seniorenpartij, JESS en 

PvdA “Schietterreinen” 

 

7. Vaststellen agenda 

 De heer Bas van D66 trekt zijn stemverklaring bij agendapunt 17 “Vaststellen 

uitgangspunten Sint Maartenszee” in. Hiermee wordt het een hamerstuk. 

 De raad stemt hier mee in en de agenda wordt hiermee vastgesteld. 

 

8a. Besluitenlijst raadsvergadering 9 mei 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b. Toezeggingenlijst raad 

Geen commentaar. 

 

9a. Ingekomen post 

Er worden geen brieven doorgestuurd naar de commissies. 

 

9b. Artikel 41 vragen 

- De heer Takes geeft aan onvolledig antwoord te hebben gekregen op de vragen 

over de HVC. Het bleek dat er dubbelzijdig was geprint, maar enkelzijdig was in 

gescand. Dit zal z.s.m. worden opgelost door de griffie.  

 

 - Tevens geeft hij aan dat m.b.t. de gestelde vragen over de OZB niet-woningen hij 

vorige week gesproken heeft met de voorzitter van de OFS. Hij heeft met het college 

gesproken en hij heeft vernomen dat er is afgesproken dat er geen 

accountantsverklaring o.i.d. meer hoeft te komen. Wat is er nu precies afgesproken?  

Wanneer kan de raad een memo met bijbehorende stukken van het jaarverslag 

2016 van de OFS verwachten. 

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat er na de zomer gezamenlijk met de 

jaarstukken en de evaluatie aan de raad een voorstel worden voorgelegd over hoe 

voortaan met de accountantsverklaring om wordt gegaan. 

 

- M.b.t. de vragen OZB en accommodatiebeleid geeft hij aan een kritische noot te 

hebben over vraag 9: Er wordt stug gehouden aan de 5 jaar termijn, maar het zou 

ook eerder kunnen.  

Wethouder Blonk geeft aan dat de 5 jaar is afgesproken tussen gemeenten en 

verenigingen. Hij geeft aan dit niet te willen doorbreken. Hij stelt voor dat de heer 

Takes zelf met een voorstel zou kunnen komen.  

 

Hamerstukken 

 

10. Verlenging waarneming mevrouw V.C. van Vuuren 

 

11. Voorbereidingsbesluit Oostwal 2 Tuitjenhorn 

 

12. Vaststellen bestemmingsplan park Oudesluis 

 

13. Beschikbaar stellen budget derde tranche programma Bewegen naar de klant 

 

14. Verordening kwaliteit VTH 

 

15. Voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland Noord en Ontwikkelingsbedrijf NHN 

17. Vaststellen uitgangspunten Sint Maartenszee 

Agendapunten 10 t/m 15 en 17 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorgestelde  

besluit besloten. 
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Hamerstukken met stemverklaring 

16. Beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2017 

De heer Puttenaar (JESS) legt een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel. De 

essentie van de stemverklaring is dat Jess tegen een éénzijdig beleidskader voor 

Schagen is. Jess ziet graag op Nood-Holland Noord niveau eenheid van beleid 

 

De heer Klaver heeft n.a.v. de inspreekreactie van de heer Van den Berg (LTO)de vraag 

of de wethouder in overleg gaat met de inspreker over de huisvesting. De wethouder 

zegt toe in overleg te treden met de LTO. 

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

Het raadsbesluit wordt met 23 stemmen voor en 2 stemmen tegen (JESS) aangenomen. 

Ter bespreking 

Voorzitter Van Kampen draagt voor agendapunt 18 het voorzitterschap over aan de 

heer Heddes. 

 

18. Wijziging APV 

De heer Van de Beek geeft een toelichting op het amendement van de VVD 

“wensballonnen”. Hij trekt het amendement “woonoverlast” in. De Wet woonoverlast is 

op 1 juli 2017 van kracht geworden en de VNG heeft een modelbepaling voor de APV 

opgesteld, welke is overgenomen. 

 

De heer Bas geeft een toelichting op het amendement van D66 “Sfeerballonnen”.  

 

Sprekers: Elavarasan, Bredewold.  

  

 Mevrouw Van Kampen geeft haar reactie op de ingediende amendementen en zegt 

toe, n.a.v. de vraag van mevrouw Bredewold, dat ze rond oktober/november een 

evaluatie van het strandbeleid in samenhang met het kustpact met de raad deelt.  

 

 Sprekers in de tweede termijn: Elavarasan, Van de Beek, Bredewold, Bas.  

 

 Voorzitter Heddes draagt het voorzitterschap weer over aan mevrouw Van Kampen. 

 

De voorzitter brengt het amendement van VVD “Wensballonnen” in stemming. 

Het amendement wordt met 4 stemmen voor (VVD) en 21 stemmen tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt het amendement van D66 “Sfeerballonnen” in stemming. 

Het amendement wordt unaniem aangenomen. 

 

De voorzitter brengt het gewijzigde raadsbesluit in stemming.  

 Het gewijzigde raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

  

19. Verordeningen Participatiewet 

De heer Komen trekt na de schriftelijke reactie van het college het amendement van SP 

“Re-integratieverordening en verordening Loonkostensubsidieverordeningen” in.  

Wethouder Blonk zegt toe het amendement gedeeltelijk over te nemen: De waarde van 

het huis wordt niet meegerekend op het moment dat mensen willen re-integreren.  

 

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

Het raadsbesluit wordt met in achtneming van de aanvulling unaniem aangenomen. De 

aanvulling luidt: In de concept re-integratieverordening Schagen 2017, wordt het 

volgende artikel 2 lid 4 toegevoegd : 

‘Lid 3 van dit artikel is niet van toepassing voor personen met een indicatie voor beschut 

werk en personen die toegelaten zijn tot het doelgroepenregister.’  

 

Mevrouw Van Kampen draagt voor agendapunt 20 het voorzitterschap over aan de 

heer Heddes.  
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20. Vaststellen strategische visie 2040 

Sprekers in de eerste termijn: Teerink, Bredewold, Komen, Van Vuuren, De Ruiter, Lensink, 

Bas, Van de Beek, Vriend.  

 

Reactie college: Van Kampen  

 

Sprekers in de tweede termijn: Lensink, Komen, Teerink, Vriend, Van de Beek, De Ruiter, 

Komen, Van Vuuren, Bas, Bredewold. 

 

Reactie college: Van Kampen 

 

De voorzitter schorst de vergadering.  

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

De heer Lensink (CDA) dient een amendement in. Het amendement luidt: het tweede 

streepje in het besluit te vervangen door: “De Strategische Visie 2040 vormt een 

referentie voor het toekomstige beleid.” 

 

Voorzitter Heddes draagt het voorzitterschap weer over aan mevrouw Van Kampen. 

 

De heer Teerink legt een stemverklaring af, mevrouw Bredewold sluit zich bij deze 

stemverklaring aan.  

 

De voorzitter brengt het amendement in stemming. 

Het amendement wordt unaniem aangenomen. 

 

De voorzitter brengt het gewijzigde raadsbesluit in stemming.  

 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

  

21. Moties vreemd aan de orde van de dag 

  

Motie Weidevogels van de PvdA en Wens4u. 

De heer Schrijver geeft een toelichting op de motie. Naar aanleiding van de schriftelijke 

reactie van het college geeft hij aan de motie aan te houden en te herschrijven.  

 

Sprekers: Bredewold, Van de Beek, Klaver. 

 

De motie wordt geagendeerd voor de commissie Ruimte van 4 september a.s. 

geagendeerd. 

 

Motie Schietterreinen 

Sprekers eerste termijn: Teerink, Van de Beek, Lensink, Bredewold.  

 

Reactie college: Van Kampen ontraadt de motie, maar belooft de grote lijn van de 

motie in gedachten mee te nemen.  

 

Sprekers tweede termijn: Teerink, Lensink, Heddes.  

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

 

De motie wordt met 12 stemmen voor (DS, SP, Senioren Partij, JESS en PvdA) en 13 

stemmen tegen verworpen. 

 

22. Sluiting 

 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 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. 


