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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

7 februari 2017 

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), 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),  

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

J.F. Bas (D66), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen) 

R.J. Klant (PvdA) 

 

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. Mededelingen 

 De heer Klant is afwezig. 

 

Het college gaat na afloop van de raadsvergadering met een aantal raadsleden van 

gedachten wisselen over mogelijke opties om het aantal parkeerplaatsen in de 

binnenstad van Schagen uit te breiden. De opties worden aangegeven op een 

overzicht. 

 

3.  Bepalen stemvolgorde 

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

Komen als eerste zijn stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

De heer Bouterse van de OFS spreekt in m.b.t. de motie van de PvdA “Adviescommissie 

Natuur”.  

 

5. Vragenuur raadsleden 

- De heer Van de Sande geeft aan dat de raadsvergadering van deze avond niet 

in de agenda in de Schager Courant vermeld stond. Wethouder Van der Veek 

stemt ermee in dat het onderwerp besproken wordt in de commissie Bestuur van 

1 maart aanstaande. Mevrouw Van Kampen geeft aan dat het op de website 

wordt gepubliceerd, maar ook in het Weekblad van de Schager Courant. 

- De heer Marees geeft aan dat er discussie is geweest over de salariëring van de 

directeur van de HVC. Hier heeft de raad van commissarissen in december een 

besluit over genomen. Voordat zij daar over vergaderen op 9 maart 2017, wil de 

heer Marees dit graag in de commissie bestuur van 1 maart bespreken. 

- De heer Van de Beek geeft aan bedroefd te zijn dat de keuze voor de vestiging 

van Legoland niet is gevallen op Petten maar op Scheveningen. Hij twijfelt of de 

wethouder voldoende inspanningen heeft verricht voor de toeristische sector. 

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat het inmiddels niet meer actueel is. Hij 

had graag de voorinformatie over het vestigingsvoorstel van de VVD willen 

hebben, zodat hij er nog wat mee had kunnen doen. 
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6. Aangekondigde moties en amendementen 

  

Moties vreemd aan de orde van de dag: 

- Motie van PvdA, DNA en SP “Anoniem solliciteren” 

- Motie van PvdA, DNA en Wens4U “Adviescommissie Natuur” 

 

7.  Vaststellen agenda 

 Moties vreemd aan de orde van de dag worden behandeld bij agendapunt 17. 

  

8a.  Besluitenlijst raadsvergadering 13 december 2016 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b. Toezeggingenlijst 

 Geen opmerkingen. 

 

9a. Ingekomen post 

Er zijn geen brieven doorgestuurd naar de commissie. 

  

9b. Artikel 41 vragen 

 n.v.t. 

 

10. Wijziging commissie Seniorenpartij 

Mevrouw Köster legt de belofte af en wordt benoemd tot lid van de commissie 

Samenleving voor de Seniorenpartij.  

 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

 Hamerstukken 

 

11. Verlenging waarneming mevrouw P. Taams 

 

12. Benoeming twee leden Raad van Toezicht Regius College 

 

13. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

 

14. Verzoek coördinatieregeling Groenveldsdijk 38 te Sint Maarten 

 

Agendapunten 11 t/m 14 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel 

besloten. 

 

 Hamerstuk met stemverklaring 

 

15. Vaststellen bestemmingsplan Oudewal 115 en 115a te Warmenhuizen 

 De heer Teerink van DNA legt een stemverklaring af en stemt tegen dit voorstel. 

 

 Agendapunt 15 wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 

 Ter bespreking 

 

16. Kustpact 

Sprekers in de Eerste Termijn: Marees, Kröger, Bas, Klaver, Schouten, Teerink, Schrijver, 

Bredewold, wethouder Beemsterboer.  

 

Sprekers in de Tweede Termijn: Klaver, Kröger, wethouder Beemsterboer. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. Het raadsvoorstel wordt unaniem 

aangenomen. 

 

Voor het volgende agendapunt draagt voorzitter Van Kampen het voorzitterschap over 

aan de heer Kröger.  
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17. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

a. Motie Anoniem solliciteren (PvdA, DNA en SP) 

De heer Heddes geeft een toelichting op de motie. 

 

Sprekers: Bas, Komen, Bredewold, Taams, Vriend, Kleimeer, Van de Beek. 

Portefeuillehouder Van Kampen ontraadt de motie. 

 

Sprekers in de Tweede Termijn: Heddes, Komen, Bredewold, Teerink, Van de Beek, 

portefeuillehouder Van Kampen, Lensink. 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 8 stemmen voor (PvdA, D66, Wens4U, SP en DNA) en 20 

stemmen tegen verworpen. 

 

Voor de overige agendapunten draagt de heer Kröger het voorzitterschap over aan 

mevrouw Van Kampen. 

 

b. Motie Adviescommissie Natuur (PvdA, DNA en Wens4U) 

De heer Schrijver, mevrouw Bredewold en de heer Teerink geven een toelichting op 

de motie. 

 

Sprekers in de Eerste Termijn: Bas, Komen, Van de Beek, Kröger, Lensink, Vriend. 

Wethouder Beemsterboer geeft aan de motie over te willen nemen en in de 

commissie te willen bespreken. 

 

Sprekers in de Tweede Termijn: Teerink, Bredewold, Schrijver. 

 

Wethouder Van der Veek komt terug op het voorstel om na de raadsvergadering 

om tafel te gaan met de raad over het creëren van extra parkeerplaatsen in de 

binnenstad van Schagen. Hij geeft aan dit op te willen schuiven naar bijvoorbeeld 

volgende week of in de commissie om de raad van zo compleet mogelijke 

informatie te voorzien.  

 

18. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 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. 


