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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

15 december 2015 

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) 

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) 

 

R.J. Klant (PvdA) 

 

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

(CDA),  

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2.  Bepalen stemvolgorde 

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

Elavarasan als eerste haar stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

De heer F. Delis spreekt in namens de vereniging Strandhuisjes voor Pettemers m.b.t. 

agendapunt 18 “Bestemmingsplan Kustzone Petten”. 

 

4. Vragenuur raadsleden 

Mevrouw Mulder geeft aan dat staatssecretaris Martin van Rijn landelijk 200 miljoen ter 

beschikking heeft gesteld om de thuiszorg te versterken. De Seniorenpartij wil weten hoe 

deze verdeling zal plaatsvinden in de gemeente Schagen en hoe de nieuwe problemen 

worden opgevangen. De alfahulp is in 2015 ook niet inzetbaar onder de WMO. De vraag 

is of hier al meer duidelijkheid over is. 

 

Wethouder Blonk beantwoord de vragen van de Seniorenpartij. Hij gaat in overleg met 

de WMO adviesraad over de inzet van de extra middelen. 

  

5. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat de heer Klant afwezig is. 

 

De heer Lensink geeft de stand van zaken weer n.a.v. de gesprekken met de partijen 

m.b.t. de samenwerking in de coalitie. CDA en PvdA streven ernaar in januari meer 

duidelijkheid te hebben over de samenstelling van de coalitie voor de komende 2,5 jaar. 
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6. Ingediende moties en amendementen 

De aangekondigde moties zijn: 

- Motie SP behorende bij agendapunt 20 “Prestatieafspraken 1minimum stellen” 

- Motie SP behorende bij agendapunt 20 “Prestatieafspraken 2 huurwoningen 

jongeren”  

- Motie SP behorende bij agendapunt 20 “Prestatieafspraken 3 huur onder de 

€500,-” 

-  Motie PvdA, CDA en VSPS behorende bij agendapunt 18 “Bestemmingsplan kust 

Petten” 

 

Moties vreemd aan de orde van de dag: 

- Motie Wens4U, CDA, PvdA, SP, D66, VSPS, JESS “Onderzoek vestiging AZC en 

semipermanente huisvesting” 

- Motie SP en VSPS “Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning” 

- Motie D66 “Voor of tegen, geef Schagen de keuze in het referendum” 

- Motie CDA, PvdA, VSPS, JESS en Wens4u “Appartementenhotel en 

vluchtelingen” 

 

De aangekondigde amendementen zijn: 

- Amendement DNA behorende bij agendapunt 16 “Accommodatiebeleid” 

- Amendement SP behorende bij agendapunt 16 “Accommodatiebeleid” 

- Amendement Wens4U behorende bij agendapunt 16 “Accommodatiebeleid” 

- Amendement VVD behorende bij agendapunt 16 “Accommodatiebeleid” 

   

7.  Vaststellen van de agenda  

De moties vreemd aan de orde van de dag worden behandeld bij agendapunt 22. De 

overige moties en amendementen worden behandeld bij het betreffende agendapunt.   

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

8a. Toezeggingenlijst 

Mevrouw Taams geeft aan dat de toezegging over de strategische personeelsplanning 

al lang had kunnen worden afgehandeld.  

De voorzitter geeft aan in januari  in de commissie Bestuur te komen met een voorstel tot 

procesbehandeling. 

 

De heer Van de Beek vraagt de wethouder naar de voortgang op het gebied van 

hoger onderwijs.   

  

 Wethouder Blonk geeft aan dat er over het hoger onderwijs overleg moet plaatsvinden 

met partners in West-Friesland en Noord-Kennemerland. Het maakt onderdeel uit in “De 

Kop Werkt”. Wethouder Blonk zegt toe het mee te nemen binnen de stuurgroep “De Kop 

Werkt”. 

 

8b. Besluitenlijsten raad 27 oktober, 3 en 5 november 2015 

 De besluitenlijsten van 27 oktober, 3 november en 5 november 2015 worden ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

9a. Ingekomen post 

De raad ziet graag de volgende brieven terug in de betreffende commissie: 

 

- Brief 202 van de heer L.W. Verhoef, betreffende de jaarrekening 2014 van gemeente 

Schagen (D66) in de commissie Bestuur 

- Brieven 204 t/m 212 van, betreffende de schade als gevolg van houtrook (D66) in de 

commissie Ruimte (De RUD zou hierbij aan kunnen schuiven). 

 

9b. Artikel 41 vragen 

Sprekers: Kröger, Schrijver.   

 

10. Wijziging commissies diverse fracties 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 De heer Roozendaal en de heer Vlam leggen de belofte af. 
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Hamerstukken 

 

11. Wijziging verordening Wmo en verordening jeugdhulp 

 

12.  Ontlasten mantelzorgers: informele naast formele zorg 

  

13. Wegsleepverordening Schagen 2015 

 

14. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

15. Marktverordening 2015 

 

Agendapunten 11 t /m 15 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 

Ter bespreking 

 

16. Accommodatiebeleid 

Sprekers in de eerste termijn: Teerink, Komen, Van de Beek, Bredewold, Vriend, Kröger, 

Heddes, Lensink, Bas.  

Wethouder Blonk reageert naar aanleiding van de sprekers. 

 

Sprekers in de tweede Termijn: Teerink, Komen, van de Beek, Bredewold, Vriend, Kröger, 

Heddes, Lensink, Bas. 

 

- Het amendement van Wens4u wordt aangehouden. 

 

- De voorzitter brengt het amendement van de VVD in stemming .  

Het amendement wordt met 5 stemmen voor (VVD) en 23 stemmen tegen 

verworpen. 

  

- De voorzitter brengt het amendement van de SP in stemming.  

De heer Van de Beek (VVD) legt een stemverklaring af. VVD steunt de posten die in 

overeenstemming zijn met het amendement van de VVD.  

Het amendement wordt met 1 stem voor (SP) en 27 stemmen tegen verworpen. 

 

- De voorzitter brengt het amendement van DNA in stemming.  

Het amendement wordt met 9 stemmen voor (DNA, VVD, VSPS) en 19 stemmen 

tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt met 7 stemmen tegen (VVD en SP) en 21 stemmen voor 

aangenomen. De Senioren Partij geeft aan in te stemmen met het voorstel, behoudens  

de verhoging van de 9% OZB verhoging (besluit 19 f) 

 

17. Belastingvoorstellen 2016 

Sprekers: Griffier, wethouder Blonk,. De heer Takes geeft aan dat in de tekst twee 

begrippen (trantmatigheid en inflatiecorrectie) door elkaar gebruikt worden. Toegezegd 

wordt dat volgend jaar hier nadrukkelijk naar gekeken wordt en eenduidig gebruikt 

worden. 

De heer Van de Beek legt een stemverklaring af. De VVD steunt de 9% OZB verhoging 

niet. 

 De heer Vriend legt een stemverklaring af. De VSPS steunt de 9% OZB verhoging niet. 

De heer Bas legt een stemverklaring af. D66 steunt alle punten behalve de 9% OZB 

verhoging. 

De heer Komen legt een stemverklaring af. SP stemt tegen de 9% OZB verhoging. 

 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 De besluiten genoemd onder B t/m L zijn hamerstukken. 

Het besluit onder A (verhoging OZB met 9% extra) wordt met 10 stemmen tegen (VVD, 

VSPS, D66 en SP) en 18 stemmen voor aangenomen. 
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18. Bestemmingsplan Kustzone Petten en Beeldkwaliteitsplan Kustzone Petten 

Sprekers in de eerste termijn: Kröger, Schrijver, Marees, Schouten, Klaver, Bas, Bredewold, 

Komen, Teerink, wethouder Beemsterboer. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Marees, Klaver, Teerink, Komen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het voorstel wordt met 2 stemmen tegen (SP en DNA) en 26 stemmen voor 

aangenomen. 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming.  

De motie wordt met 1 stem tegen (DNA) en 27 stemmen voor aangenomen.   

 

De voorzitter schorst de vergadering. Na heropening van de vergadering wordt gestart 

met agendapunt 18. 

 

19. Bespreken tweede tussenrapportage 2015 

 Sprekers:  

Mevrouw Glashouwer geeft, als voorzitter van de auditcommissie, het standpunt van de 

auditcommissie weer. De auditcommissie heeft geconstateerd dat het stuk  de stand 

van zaken goed weergeeft. De auditcommissie worstelt nog wel met het tijdstip waarop 

de financiële rapportages aan geboden worden. De light rapportages waren niet 

compleet en de tweede tussenrapportage komt te laat om nog bij te kunnen sturen. 

Sprekers: Kröger, Vriend, Takes, Wiskerke, Bas,  

 

Wethouder Blonk zegt toe in overleg met de auditcommissie te kijken naar het moment 

/spreiding van de informatie.  

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.  

Het raadsvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten.  

 

20. Bespreken prestatieafspraken 

Sprekers: Komen, Teerink, Marees, Schouten.  

Wethouder Beemsterboer geeft aan, morgen, (16 december) de intentieovereenkomst 

te tekenen voor het bouwen van sociale huurwoningen aan de Beethovenlaan in 

Schagen.  

 

De wethouder zegt toe de commissie Ruimte regelmatig te informeren over de 

voortgang. In de gesprekken met de wooncompagnie neemt de wethouder de 

strekking van de moties 2 en 3 mee. Hij ontraadt op dit moment een wijziging in de 

prestatieafspraken. Met alle betrokkenen zijn unieke afspraken gemaakt, die volledig 

passen aan de nieuwe Huisvestigingswet. 

 

De voorzitter brengt de motie van SP “minimum stellen” in stemming. 

De motie wordt met 4 stemmen voor (SP en VSPS) en 24 stemmen tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt de motie van SP “huurwoningen voor jongeren” in stemming. 

De motie wordt met 1 stem voor (SP) en 27 stemmen tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt de motie van SP “huurappartementen onder €500,-“ in stemming. 

De motie wordt met 1 stem voor (SP) en 27 stemmen tegen verworpen.     

 

21. Initiatiefvoorstel bijdrage 400 jaar Oudesluis 

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

Wethouder Blonk reageert naar aanleiding van de sprekers. Hij geeft aan dat het wordt 

gedekt vanuit de post “representatie”. De wethouder zegt toe dat het college regels zal 

opstellen over het geven van dit soort subsidies. 

 

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

 

 De voorzitter brengt het initiatiefvoorstel in stemming. 

 Het initiatiefvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 
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22. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

 22.1 Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning 

 Sprekers: Komen, Mulder. 

 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming.  

De motie wordt met 5 stemmen voor (SP, VSPS en DNA) en 23 stemmen tegen 

verworpen. 

  

22. 2  Voor of tegen, geef Schagen de keuze in het referendum 

Sprekers: Bas, Kröger, Van de Beek, Komen, Bredewold.  

De voorzitter reageert op de heer Bas en geeft aan dit onderwerp geagendeerd te 

hebben voor het Presidium van januari.  

 

De heer Bas trekt de motie van D66 in. 

 

 22.3 Appartementenhotel en vluchtelingen 

Sprekers in de eerste termijn: Lensink, Bas, Teerink, Komen, Van de Beek, Bredewold, 

Kröger, Heddes, wethouder Beemsterboer.  

 

Sprekers in de tweede termijn: Lensink, Komen, Bas, Van de Beek.  

 

De heer schrijver legt een stemverklaring af. Geeft aan moeite te hebben om voor deze 

motie te stemmen. PvdA vindt het een goede zaak dat er druk op de ondernemer wordt 

uitgeoefend en dat er duidelijkheid geschapen wordt. Daarom stemt hij toch voor de 

motie. 

Mevrouw Bredewold ondersteunt de woorden van de heer Schrijver. 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 7 stemmen tegen (VVD, SP en DNA) en 21 stemmen voor 

aangenomen. 

 

22.4  Onderzoek vestiging AZC en semipermanente huisvesting 

 Sprekers: Wiskerke, Van de Beek. 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 5 stemmen tegen (VVD) en 23 stemmen voor aangenomen. 

 

De voorzitter  meldt dat de Veiligheidsregio namens de 17 gemeenten een reactie op 

het Bestuursakkoord heeft opgesteld. Ze zegt toe een afschrift van de reactie naar alle 

raadsleden toe te sturen ter kennisname. 

 

23. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 februari 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. 

 


