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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

8 november 2016 

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), M.A.J. Moussault (PvdA),  

J.C. Schrijver (PvdA), 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. Taams (JESS), H.P. Bredewold (Wens4U), F. Teerink (DNA),  

J.F. Bas (D66) 

 

M. Puttenaar (JESS), R.J. Klant (PvdA), J.P. Komen (SP), R.A.J. Takes (VVD) 

 

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 heren Komen, Takes, Klant, en Puttenaar zijn afwezig. 

 Er gaan kaartjes rond in de raadzaal voor de heren De Ruiter en Klant en 

gemeentesecretaris Swellengrebel. 

 

3.  Bepalen stemvolgorde 

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

Sanders als eerste zijn stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

De heer Rot spreekt in m.b.t. het burgerinitiatief Soms. De raad heeft destijds het initiatief 

niet over genomen, maar aangegeven als er nieuwe ontwikkelingen zijn opnieuw het 

initiatief te willen bekijken. 

De voorzitter zegt een gesprek met de betreffende ambtenaren toe.  

 

5. Vragenuur raadsleden 

 Er zijn geen vragen voor het vragenuurtje. 

 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

- Motie “Drijvend bouwen/waterbergingswoning”, behorende bij agendapunt 8, 

van Wens4U, CDA en PvdA. 

- Amendement “Aanpassen verhoging OZB 2017 van 1% naar 0%”, behorende bij 

agendapunt 8, van JESS. 

 

7.  Vaststellen agenda 

 Het amendement wordt behandeld voor het vaststellen van de begroting. 

 De motie wordt behandeld na de besluitvorming over de begroting. 

Hiermee wordt de agenda vastgesteld.  

 

  

  

Besluitenlijst gemeenteraad 



 

Besluitenlijst raad 8 november 2016 pagina 2 van 3 

Ter bespreking 

 

8. Vaststelling begroting 2017 en meerjarenraming 

 

 De fractievoorzitters geven een toelichting op hun algemene beschouwingen en 

reageren op elkaar.  

Sprekers: Teerink, Vriend, Lensink, Kröger, Heddes, Bas, Bredewold, Van de Beek.  

 

De portefeuillehouders geven hun reactie op de algemene beschouwingen. 

In de beantwoording in eerste termijn worden de volgende toezeggingen gedaan: 

- regelmatige terugkoppeling van de voortgang Openbaar Gebied in de cie Ruimte; 

- aanbesteding sportaccommodaties (zwembaden/sporthallen) wordt besproken in 

de cie Samenleving van 22 november a.s. 

- mogelijke opvolger van de startersleningen (begin 2017) 

- evaluatie accommodatiebeleid (2019). Tussentijds wordt de cie geïnformeerd bij 

ontwikkelingen; 

- evaluatie mantelzorgbeleid (inclusief de aangenomen motie over de “jonge 

mantelzorger”) 

- vraag 3 van de fractie van D66 over ICT bij openbaar gebied komt de wethouder op 

terug 

- onderzoek ouderenpakket. Wethouder komt met een kaderstellende notitie hierover. 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Teerink, Vriend, Lensink, Kröger, Heddes, Bas, Bredewold, 

Van de Beek. 

 

De portefeuillehouders reageren op het gestelde in de tweede termijn. 

Daarin worden aanvullend nog de onderstaande toezeggingen gedaan: 

- de vraag over respijtzorg/huis wordt meegenomen in de evaluatie van het 

Mantelzorgbeleid (begin 2017) 

- “meten van duurzaamheid, visie op duurzaamheid”. de wethouder komt met een 

antwoord in het voorjaar van 2017. 

 

De heer Kröger licht het amendement van JESS toe. 

 

Wethouder Van Dijk stelt voor de macro economische verkenning aan te passen naar 

een half procent in plaats van 1% (amendement van JESS). 

 

 

De voorzitter brengt het gewijzigde amendement van JESS “Aanpassen verhoging OZB 

2017 van 1% naar 0,5 %” in stemming. 

Het gewijzigde amendement wordt met 25 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.  

 

De voorzitter brengt het raadsbesluit, met inachtneming van het aangenomen 

amendement, in stemming. 

Het gewijzigde raadsbesluit wordt met 25 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 

 

Mevrouw Bredewold licht de motie toe. 

Sprekers: Schrijver, Van de Beek, Mulder, Klaver, Taams, Bredewold, Kröger. 

Wethouder Beemsterboer geeft aan hier praktisch mee om te willen gaan. Hij staat in 

beginsel positief tegen alternatieve woonvormen zoals drijvend bouwen of tiny houses. 

Als er belangstelling voor is, dan het gesprek aangaan en bekijken waar deze dan 

gerealiseerd kunnen worden.  

 

Na een discussie trekt mevrouw Bredewold de motie in. 
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9. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 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. 


