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Motie 

Voorstel Agenda nummer : 11  

Onderwerp : Zienswijze verkoop gemeentehuis Schagen 

 

De Raad van de Gemeente Schagen, 

In vergadering bijeen op dinsdag 28 mei 2013. 

Gehoord en gelezen: 

 Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders betreffende 

de aan de raad gevraagde zienswijze op de voorgenomen verkoop van het 

voormalige gemeentehuis van Zijpe ; 

 De twee aangenomen moties en het amendement op 27 november 2012 door 

de gemeenteraad van Zijpe; 

 De beantwoording van de vragen uit de commissie Bestuur d.d. 15 mei door 

de wethouder; 

 De zienswijze en reacties gegeven door diverse vertegenwoordigers uit de 

detailhandel en bedrijfsleven uit de gemeente Schagen; 

 De inbreng vanuit de dorpsraad van Schagerbrug in de notitie ‘Zienswijze 

Schagerbrug Raadsvoorstel 29 april 2013’ door Dorpsraad Schagerbrug. 

Overwegende dat: 

 in het coalitieakkoord onder “Vertrouwen en samenwerken” staat , “De 
gemeente voert een transparante, integere en intensieve communicatie met 
(groepen van) inwoners, instellingen en bedrijven dorpsraden en wijkpanels. 
Wij willen belanghebbenden vroeg bij de voorbereiding van de besluitvorming 
betrekken. Op basis van participatie van belanghebbenden komen voorstellen 
tot stand. Het college van burgemeester en wethouders stelt zich toegankelijk 
en benaderbaar op”; 

 de gemeente dus voorstellen als deze met verstrekkende gevolgen voor de 
omgeving, zowel voor de samenleving als voor de vigerende ruimtelijke 
bestemming, pas voorlegt  na zorgvuldig onderzoek naar de implicaties voor 
alle betrokken en belanghebbenden en na tijdige en volledige 
informatieverstrekking aan deze partijen; 

 de gemeente voorstellen als deze met verstrekkende gevolgen niet alleen 
voor Schagerbrug, maar ook voor de nabij gelegen kernen volgens goed 
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democratisch gebruik pas indient na en overtuigd te zijn van voldoende en 
gemotiveerd draagvlak; 

 er recente regionaal aangenomen visies en lokale onderzoeksrapporten 

liggen, zowel aangaande de vestiging van perifere detailhandel, als de 

vestiging van grootschalige opvang voor arbeidsmigranten; 

 de benodigde bestemmingswijziging voor één van de beoogde doeleinden, 

zijnde detailhandel, mogelijk van grote invloed kan zijn op de waarde van de 

onroerende zaak;  

 de motie van het CDA en BKV die door de meerderheid van de raad is 

aangenomen op 27 november 2012 in de gemeente Zijpe onder meer 

voorstelt dat: 

- het College van B&W van Zijpe of haar rechtsopvolger het College van 

B&W Schagen (na 1 januari 2013) een gedegen onderzoek doet naar het 

hergebruik van het gemeentehuis van Zijpe. (met behoud van het gehele 

oorspronkelijke gebouw) 

- het College van B&W van Zijpe of haar rechtsopvolger het College van 

B&W van Schagen (na 1 januari 2013) in haar voorstellen tot wijziging van 

de bestemming alles in het werk zal stellen om minimaal het huidige 

hoofdgebouw te behouden voor het dorp Schagerbrug. 

- het College van B&W van Zijpe of haar rechtsopvolger het College van 

B&W van Schagen (na 1 januari 2013) zorg draagt dat de uitwerking van 

de bovengenoemde punten uiterlijk op 1 juli 2013 worden gerapporteerd 

aan de gemeenteraad 

Stelt voor 

dat het College van B&W de aan de gemeenteraad gevraagde zienswijze op 28 mei 
2013 aanhoudt en volgens goed democratisch gebruik en toepassing van een 
zorgvuldige voorbereiding, eerst voldoet aan de navolgende punten: 
 

- de aangenomen moties en het amendement genomen in de raadsvergadering 
van 27 november 2012 en van toepassing zijnde op het handelen van het college 
van de gemeenteraad Schagen te respecteren; 

- prioriteit geven aan beter en meer degelijk te doen naar kansen, mogelijkheden, 
belemmeringen, effecten (zowel maatschappelijk als economisch) van de 
verkoop van het voormalige gemeentehuis van Zijpe; 

- bij voorkeur 1 juli 2013 het gevraagde onderzoek afgerond te hebben en 
beschikbaar te stellen aan de raad. Kwaliteit staat voorop, indien deze datum niet 
haalbaar is zoveel later als noodzakelijk voor een goed proces; 

- op grond van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek in samenspraak met de 
raad in gesprek te gaan met alle belanghebbenden om draagvlak te creëren en 
vinden voor mogelijke bestemmingen;   

- in de markt bekend maakt dat er nog biedingen mogelijk zijn op het pand binnen 
de alsdan te stellen voorwaarden; 

- na bovengenoemde exercitie zal de raad gevraagd worden om haar zienswijze 
op het dan voorliggende raadsvoorstel; 



 

 

JESS IS EEN LOKAAL POLITIEK PLATFORM VOOR BETROKKEN BURGERS 
 www.JESS.nl                                                                                     info@jess.nl 
 

  J
E

S
S

 

3 
 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Namens gemeenteraad 

 

De fractie van JESS 

 

J. Th. (Hans)  Kröger  H. (Harry) de Ruiter   P. D. (Petra) Taams 

Fractievoorzitter   raadslid    raadslid 


