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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

20 februari 2018 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 27 leden: S.M. Lensink (CDA), A.T. Kleimeer (CDA),  

B.J. Glashouwer (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), J. Wiskerke (CDA), B.J. Wolters (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),  

W.M. van de Sande (VVD), J. Th. Kröger (JESS), M. Puttenaar (JESS), H. De Ruiter (JESS),  

H.P. Bredewold (Wens4U), F. Teerink (Duurzaam Schagen),  

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

Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen)  

W.P. Rijnders (SP), C.E. Ackerman (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 en mededelingen 

De KRO/NCRV maakt opnames voor het programma Monitor. 

 

2. Toelating raadslid mevrouw V. van Vuuren 

De heer Kröger doet namens de raad een afscheidswoordje voor de heer Klant. 

De heer Heddes doet namens de PvdA een afscheidswoordje voor de heer Klant. 

De heer Klant houdt een dankwoord. 

  

Mevrouw Van Vuuren wordt toegelaten tot lid van de gemeenteraad.  

 

3.  Bepalen stemvolgorde 

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

Teerink als eerste zijn stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

 - De heer C. Hoep spreekt in m.b.t. het onderwerp Boskerpolder. 

 - Mevrouw M.A. Zwaan spreekt in m.b.t. het onderwerp Boskerpolder. 

 - Mevrouw v.d. Lubbe spreekt in m.b.t. het bouwblok aan de Laan. 

 - De heer C. de Graaf spreekt in m.b.t. agendapunt 31 “Richtinggevend kader voor 

toetsing grondgebonden zonlocaties” 

 

 Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie over de Boskerpolder en het bouwblok aan 

de Laan. 

 Mevrouw Bredewold geeft tevens haar reactie op het bouwblok aan de Laan. 

 

5. Vragenuur raadsleden 

 De vragen van Jess, Seniorenpartij en de PvdA zijn beantwoord en op Notubox 

geplaatst.  

 De vragen van de SP over bouwen buiten bebouwd gebied worden mondeling 

behandeld bij de behandeling van de motie van de VVD (rode contouren) 

  

  

Besluitenlijst gemeenteraad 
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1. Mevrouw Bredewold heeft gehoord dat er problemen zijn op het gebied van de 

veiligheid met het aanleggen van de door de gemeente gesubsidieerde 

zonnepanelen. Kan hier wat aan worden gedaan?  

1a. Portefeuillehouder Van der Veek zegt toe dat hij het uitzoekt en koppelt terug wat 

de bevindingen zijn. 

  

 2a. De heer Bas zag vanmorgen in de krant een bericht “kabinet trekt knip voor 

historisch afval”. Het geld, €117.000.000,-, komt uit een nieuw potje voor investeringen 

in de regio. Was het hier bekend dat dit potje er was? Is er tussen het ministerie en 

het college overleg geweest? Is het ministerie erop gewezen dat het historisch afval 

een erfenis uit het verleden van de overheid zelf is dus dat de overheid hiervoor op 

hoort te draaien en niet de regio.  

  

 3a. Mevrouw Van Vuuren stelt n.a.v. de vraag van de PvdA over Boskerpolder: hoe blijft 

de raad hierover geïnformeerd?   

 3b. Portefeuillehouder Beemsterboer weergeeft de stand van zaken en zegt toe met de 

nieuwe raad een informatieavond te houden over het Boskerpolder.  

 

 4a. De heer Kröger stelt een vraag over het benzinestation, Hoe kan er uitgelegd 

worden aan het publiek dat er 4 ton is uitgegeven? 

4b.  Wethouder Beemsterboer geeft antwoord op de vraag. De heer Van de Beek 

reageert op de wethouder. Wethouder Beemsterboer reageert op de heer Van de Beek. 

 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

Amendementen te behandelen bij agendapunt 31 “Richtinggevend kader voor 

toetsing grondgebonden zonlocaties” 

- Amendement van JESS “Zonneweides”  

- Amendement van D66 en Duurzaam Schagen “Grondgebonden zonlocaties”  

Motie te behandelen bij agendapunt 33 “Toekomstperspectief en strandzonering 

NH 

- Motie CDA “Kustzonering” behorende bij agendapunt 33 “Toekomstperspectief 

strandzonering NH” 

 Moties vreemd aan de orde van de dag te behandelen bij agendapunt 35 

-   Motie van de VVD “Doelgroepenvervoer” 

- Motie van de VVD “Niet alleen bouwen binnen rode contouren” 

- Motie van Wens4U “Groene leges” 

- Motie van de CDA “Duurzame warmtevoorziening gemeentehuis”  

 

7. Vaststellen agenda 

Agendapunt 26 zal worden behandeld als hamerstuk en agendapunt 30 zal worden 

behandeld als hamerstuk met stemverklaring. 

De besluitenlijst wordt hiermee vastgesteld. 

 

8a. Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2017 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b. Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen 

 Voorgesteld wordt de toezegging over gasloos bouwen en beleid zonneweiden van de 

lijst af te halen. De raad stemt hiermee in. 

 

9a. Ingekomen post 

Mevrouw Mulder stelt over brief 18 02 02 “Uitsluiten senioren van voorzieningen” van L. de 

Reus-Welboren, de vraag aan wethouder Blonk, hoe dit opgelost gaat worden. 

 Portefeuillehouder Blonk geeft zijn antwoord. Hij heeft inmiddels contact gehad met de 

mevrouw en het wordt opgelost. Het is niet goed gegaan, de brief was blijven hangen. 

Het liefst worden zaken zoveel mogelijk digitaal gedaan, maar als het niet kan dan is er 

een persoonlijke benadering mogelijk.  
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9b. Artikel 41 vragen 

 De heer Van de Beek reageert n.a.v. de beantwoording van de gestelde vragen van de 

VVD. 

 

Hamerstukken  

 

10. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van Dijk 

 

11. Instellen commissie geloofsbrieven 

 

12. Coördinatiebesluit Ruigeweg tussen 26 en 28 

 

13. Bestemmingsplan De Dijken 4 Tuitjenhorn 

 

14. Vaststellen beheersverordening Bedrijventerrein Lagedijk 

 

15. Vaststellen bestemmingsplan “Dorpsplein 22 te Callantsoog” 

 

16. Opnieuw vaststellen bestemmingsplan “Schoolstraat 3 e.o. te Callantsoog” 

 

17. Vaststellen bestemmingsplan Dorpsstraat 106 te Tuitjenhorn 

 

18. Rekenkameronderzoek klachten en bezwaren in het sociaal domein 

 

19. Subsidieregeling zorginfrastructuur 

 

20. Zendmachtiging Hollands Kroon 

 

21. Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Schagen 2018-2022 

 

22. Plan van aanpak Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2018-2020 

 

23. Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten 

 

24. Project informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen 

 

25. Wijziging rechtspositie politieke ambtsdragers 

 

26. Vaststellen bestemmingsplan Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 

 

Agendapunten 10 t/m 26 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 

Hamerstukken met stemverklaring 

 

27. Vaststellen bestemmingsplan Wadweg 4 Schagen 

De heer Teerink legt namens Duurzaam Schagen een stemverklaring af. 

 

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

Het raadsbesluit wordt met 26 stemmen voor en 1 stem tegen (Duurzaam Schagen) 

aangenomen. 

 

28. Aardgasvrije nieuwbouw in Schagen 

 De heer Bas legt namens D66 een stemverklaring af. 

 De heer Marees legt namens de VVD een stemverklaring af. 

  

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 
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29. Voorrangsregeling huisvesting vergunninghouders 

De heer Van de Beek legt namens de VVD een stemverklaring af. 

 

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt met 4 stemmen tegen (VVD) en 23 stemmen voor aangenomen. 

 

30. Bomenbeleid 

 De heer Marees legt namens de VVD een stemverklaring af. 

 

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt met 4 stemmen tegen (VVD) en 23 stemmen voor aangenomen. 

 

Ter bespreking 

 

31. Richtinggevend kader voor toetsing grondgebonden zonlocaties 

De heer Kröger geeft een toelichting op het amendement van JESS. 

De heer Bas geeft een toelichting op het amendement van D66 en Duurzaam Schagen.  

 Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de amendementen. 

  

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

Lensink, Kröger 

 

Reactie wethouder Beemsterboer vraagt ruimte om beleid op te stellen. Sta innovatie 

toe.  

De heer Kröger geeft een reactie op de wethouder.  

 

De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van de PvdA. 

De voorzitter heropent de vergadering.  

 

Sprekers in de tweede termijn: Schrijver, Marees, Bredewold, Schouten, Teerink, Klaver, 

Lensink, Bas, Kröger. 

 

De heer Bas en Teerink trekken hun amendement in en zij ondersteunen het 

amendement van JESS. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de heer Kröger. 

 

De voorzitter brengt het amendement van JESS, D66 en Duurzaam Schagen in stemming. 

Het amendement wordt met 8 stemmen voor (JESS, D66, Duurzaam Schagen en 

Seniorenpartij Schagen) en 19 stemmen tegen verworpen. 

 

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

Het raadsbesluit wordt met 8 stemmen tegen (JESS, D66, Duurzaam Schagen en 

Seniorenpartij Schagen) en 19 stemmen voor aangenomen. 

 

32. Zienswijze RUD 

Sprekers: Glashouwer, Van Vuuren, Takes, Bredewold, Vriend, Teerink, Bas. 

  

Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de sprekers. Ze stelt voor de 

reactie over hoe Schagen denkt te sturen naar de RUD. 

 

De heer Takes geeft zijn reactie. 

 

Wethouder Blonk geeft zijn reactie.  

 

De heer Takes legt namens de VVD een stemverklaring af. 

 

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 
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 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

 

33. Toekomstperspectief strandzonering NH 

Sprekers in de eerste termijn: Teerink, Schouten, Sanders geeft een toelichting op de 

motie van het CDA “Duurzame warmtevoorziening gemeentehuis”, Kröger, Marees, Bas, 

Van Vuuren, Bredewold 

 

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers.  

 

Sprekers in de tweede termijn: Sanders. 

 

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

Het raadsbesluit wordt met 1 stem tegen (Duurzaam Schagen) en 26 stemmen voor 

aangenomen. 

 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 

 De motie wordt met 1 stem tegen (Duurzaam Schagen) en 26 stemmen voor 

aangenomen. 

 

34. Bestemmingsplan Pallas-reactor 

Sprekers in de eerste termijn: Marees, Bas, Van Vuuren, Bredewold, Lensink, Schouten, 

Teerink, Kröger. 

 

 Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de sprekers.  

 

 Sprekers in de tweede termijn: Kröger 

 

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. 

Het raadsbesluit wordt met 1 stem tegen (Duurzaam Schagen) en 26 stemmen voor 

aangenomen. 

 

35. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Doelgroepenvervoer (VVD) 

De heer Van de Beek geeft een toelichting op de motie.  

Wethouder Blonk Wacht het advies van de WMO adviesraad af, daarna komt hij terug 

met een plan van aanpak. 

 De heer Van de Beek geeft aan de motie aan te houden. 

 Niet alleen bouwen binnen de rode contouren (VVD) 

 De heer Van de Beek geeft een toelichting op de motie. 

 Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de motie.  

 De heer Van de Beek geeft zijn reactie. 

  

Sprekers: Huits, Bas. 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

 De motie wordt met 11 stemmen voor (VVD, JESS, D66, Seniorenpartij Schagen) en 16 

stemmen tegen verworpen. 

Groene leges (Wens4U) 

 Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie. 

 Wethouder Van der Veek geeft aan de motie over te nemen en zegt toe het onderzoek 

uit te voeren.  
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Duurzame warmtevoorziening gemeentehuis (CDA) 

 De heer Wiskerke geeft een toelichting op de motie. 

 Wethouder Van der Veek zegt toe, als de mogelijkheid zich voordoet, zich aan te sluiten. 

Hiermee wordt de motie door het CDA ingetrokken. 

36. Sluiting 

 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 april 2018. 

 

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. 

 

 


