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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

28 juni 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), 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), R.J. Klant (PvdA), 

M.A.J. Moussault (PvdA), J.C. Schrijver (PvdA), R.A.J. Takes (VVD), P.J. Marees (VVD), J. 

van de Beek (VVD), W.M. van de Sande (VVD), A. Schouten (Seniorenpartij Schagen),  

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

H.P. Bredewold (Wens4U), J.P. Komen (SP), F. Teerink (DNA), J.F. Bas (D66), P.F.J. Vriend 

(Seniorenpartij Schagen) 

H. de Ruiter (JESS), B.J. Glashouwer (CDA), C.E. Ackerman (VVD),  

J. Th. Kröger (JESS)(neemt vanaf agendapunt 22 deel aan de vergadering) 

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 

 De burgemeester reikt de jeugdlintjes uit aan de Schager Leeuwen. 

 

2. Mededelingen 

 Er gaat een kaart rond voor Harry de Ruiter.  

 

De heer Kröger zal later aansluiten rond 21:15 uur. 

 

De heer Klant geeft een toelichting op het initiatiefvoorstel “Duinen Sint Maartenszee” 

van de PvdA en overhandigt deze aan de voorzitter. De voorzitter zal het stuk 

doorgeleiden naar de betreffende portefeuillehouder. Binnenkort hoort de indiener of 

het college een zienswijze op het initiatiefvoorstel geeft.  

 

 Er wordt een boekje over de strategische visie 2040 uitgedeeld aan alle raadsleden. Op 

12 september wordt nog een bijeenkomst belegd. Hiervoor zijn maximaal 2 

afgevaardigden per fractie uitgenodigd. De planning is dat de strategische visie eind 

van dit jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

  

3.  Bepalen stemvolgorde 

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

Kleimeer als eerste zijn stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

-  De heer Buis spreekt in met betrekking tot de motie van de VVD over de 

huisvesting van arbeidsmigranten. 

- De heer Bakker spreekt in namens dorpsraad Waarland met betrekking tot 

agendapunt 11.  

 

5. Vragenuur raadsleden 

De heer Van de Sande heeft een opmerking over de publicaties van de gemeente 

Schagen in het Schager Weekblad. In het weekblad van de afgelopen week hebben 

drie onderwerpen gestaan die qua datum al gepasseerd waren. Het ging om de 

artikelen over de opening van het plein in Petten, de kermisopening en de 

informatieavond energiebesparing en comfortabel wonen.  

De voorzitter zegt toe dit te bespreken met de afdeling communicatie. 

  

Besluitenlijst gemeenteraad 



 

Besluitenlijst raad 28 juni 2016 pagina 2 van 5 

6. Aangekondigde moties en amendementen 

 Amendementen 

- Amendement D66 en DNA, behorende bij agendapunt 19 “Bestemmingsplan 

Beethovenlaan 9” 

- Amendement Seniorenpartij, behorende bij agendapunt 19 “Bestemmingsplan 

Beethovenlaan 9“ 

-  Amendement D66 en DNA, behorende bij agendapunt 20 “Aanvullend krediet 

infrastructuur Makado“ 

-  Amendement D66, SP en Seniorenpartij, behorende bij agendapunt 

21“Aanpassing verordening bezwaarschriften Schagen 2016” 

 

  Moties vreemd aan de orde van de dag 

-  Motie Seniorenpartij, behorende bij agendapunt 22 “Ontzorgen mantelzorger 

onder de 18 jaar” 

 -  Motie DNA, behorende bij agendapunt 22 “Motie Tromp” 

-  Motie VVD, behorende bij agendapunt 22 “Huisvesting Europese 

Arbeidsmigranten” 

 - Motie SP en DNA, behorende bij agendapunt 22 “TTIP/CETA” 

 - Motie D66 en DNA, behorende bij agendapunt 22 “Elektrisch rijden” 

 -  Motie CDA, behorende bij agendapunt 22 “RO-beleid” 

 

7.  Vaststellen agenda 

De heer Komen geeft aan bij agendapunt 14 en 16 een stemverklaring af te willen 

leggen.  

De heer Van de Beek geeft aan bij agendapunt 12 een stemverklaring af te willen 

leggen. 

De heer Bas geeft aan een stemverklaring af te willen leggen bij agendapunt 10. 

De heer Teerink stelt voor agendapunt 21 van de agenda af te halen en terug te 

brengen in de commissie. Het voorstel wordt met 6 stemmen voor en 19 tegen 

verworpen. 

Hiermee wordt de agenda vastgesteld. 

 

8a. Besluitenlijst raadsvergadering 10 mei 2016 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8b. Toezeggingenlijst 

Wethouder Van der Veek heeft gesproken met bestuurders uit Alkmaar, Langedijk en de 

gedeputeerde over een mogelijk fietspad langs de N245. Hij geeft aan de raad op de 

hoogte te houden. Hiermee kan deze toezegging van de lijst af. 

  

Wethouder Blonk geeft aan dat de toezegging om in gesprek met de WMO adviesraad 

te gaan inmiddels achterhaald is. Het bedrag wat we daar extra voor krijgen wordt nu 

gebruikt ter dekking van de HH1. De raad stemt ermee in dat deze toezegging ook van 

de lijst af mag. 

  

9a. Ingekomen post 

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

 

- Brief 16 06 15 van de Gemeente Boxtel, betreffende de motie gratis beschikking 

stellen van de VOG’s (CDA en Seniorenpartij) in de commissie Bestuur  

 

9b. Artikel 41 vragen 

 Er zijn geen artikel 41 vragen geagendeerd. 

 

 Hamerstukken 

 

10. Vaststellen bestemmingsplan Burgerbrug - Ruimte voor Ruimte (Grote Sloot) 

De heer Bas van D66 geeft door middel van een stemverklaring af tegen dit voorstel te 

zijn.  

 

11. Vaststellen bestemmingsplan Supermarkt e.o. Waarland 

 

12.  Afstemmingsverordening – Taaleis 

De heer Van de Beek van de VVD geeft door middel van een stemverklaring aan tegen 

dit voorstel te zijn.  
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13. Aanvraag zendmachtiging lokale omroep 2016-2020 

 

14. Wmo huishoudelijke hulp 

De heer Komen van de SP geeft door middel van een stemverklaring aan dat over het 

beleid rondom huishoudelijke hulp wat vorig jaar is vastgesteld, de SP en Wens4U de 

enige waren die tegen dit voorstel stemden. Uiteindelijk heeft de rechter besloten dat 

het een onrechtmatig besluit was. De SP geeft aan blij te zijn dat deze wordt ingetrokken.  

 

15. Verminderen opslag fysieke archieven in organisatie 

 

16. Verordening toeristenbelasting 2017 

De heer Komen van de SP geeft door middel van een stemverklaring aan tegen dit 

voorstel te zijn. 

 

17. Nota inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 

  

18. Voortgangsrapportage "Bewegen naar de klant" 

 

18a. Benoeming plaatsvervangende leden Regionale Raadscommissie Noordkop 

 

Agendapunten 10 t/m 18a worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel 

besloten. De fracties die een stemverklaring hebben afgelegd bij de punten 10, 12 en 16 

worden geacht te hebben tegen gestemd. 

 

 Ter bespreking 

 

19. Vaststellen bestemmingsplan Beethovenlaan 9 Schagen 

Sprekers in de eerste termijn: Bas, Schouten, wethouder Beemsterboer 

 

Sprekers in de tweede termijn: Komen, Marees, Huits, Bredewold, Klant, Bas, Schouten, 

wethouder Beemsterboer 

 

De voorzitter brengt het amendement van D66 en DNA “Bestemmingsplan 

Beethovenlaan 9 Schagen” in stemming. 

Het amendement wordt met 2 stemmen voor(DNA en D66) en 23 stemmen tegen 

verworpen. 

 

De voorzitter brengt het amendement van de Seniorenpartij “Bestemmingsplan 

Beethovenlaan 9 Schagen” in stemming. 

Het amendement wordt met 4 stemmen voor (Seniorenpartij en D66) en 21 stemmen 

tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het voorstel wordt met 4 stemmen tegen (Seniorenpartij en D66) en 21 stemmen voor 

aangenomen. 

 

20. Aanvullend krediet infrastructuur Makado 

Sprekers in de eerste termijn: Bas, Wiskerke, Schouten, Puttenaar, Marees, Komen, 

Schrijver, Bredewold 

Wethouder Beemsterboer zegt toe de raad op de hoogte te houden, via  de commissie 

Bestuur, van financiële tegenvallers en of meevallers zijn.  

 

Sprekers in de tweede termijn: Bas, Bredewold, Marees  

 

De voorzitter brengt het amendement van D66 en DNA “Aanvullend krediet infrastructuur 

Makado” in stemming. 

Het amendement wordt met 3 stemmen voor (DNA, D66 en SP) en 22 stemmen tegen 

verworpen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het voorstel wordt met 1 stem tegen (DNA) en 24 stemmen voor aangenomen. 
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21. Aanpassing verordening Bezwaarschriften 

Sprekers in de eerste termijn: Bas, Komen, Kleimeer, Puttenaar, Van de Beek, Bredewold, 

Teerink, Vriend 

De voorzitter adviseert het amendement aan te houden en zegt toe uiterlijk over twee 

jaar een evaluatie te geven over het ambtelijk horen. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Komen, Bas, Vriend, Teerink, voorzitter, Moussault, 

Elavarasan  

 

De voorzitter brengt het amendement van D66, SP en Seniorenpartij “Aanpassing 

verordening bezwaarschriften Schagen 2016” in stemming. 

Het amendement wordt met 6 stemmen voor (DNA, SP, D66 en Seniorenpartij) en 19 

stemmen tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het voorstel wordt met 11 stemmen tegen (VVD, SP, D66, DNA, JESS en Seniorenpartij) en 

14 stemmen voor aangenomen. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten. 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

22. Moties vreemd aan de orde van de dag 

  

22.1 Motie van de Seniorenpartij “Ontzorgen mantelzorger onder de 18 jaar” 

De heer Kröger schuift aan bij de vergadering. 

 

Sprekers: Mulder, wethouder Blonk 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt unaniem aangenomen (26 voor en 0 tegen). 

 

22.2 Motie van DNA “Motie Tromp” 

Sprekers: Teerink, Moussault, Huits, Klaver  

 

De heer Teerink trekt de motie in. 

 

22.3 Motie van VVD “Huisvesting Europese arbeidsmigranten” 

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

wethouder Beemsterboer  

 

De heer van de Beek trekt de motie in. 

 

22.4 Motie van DNA en SP “TTIP/CETA” 

Sprekers: Komen, Elavarasan, Bredewold, Schrijver, Bas, Puttenaar, Van de Beek, Teerink 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 4 stemmen voor(DNA, SP en JESS) en 22 stemmen tegen verworpen. 

 

22.5 Motie van D66 en DNA “Elektrisch rijden” 

Sprekers: Bas, Van de Beek, Klant 

Wethouder Van der Veek zegt toe met de motie aan de slag te gaan en in de tweede 

commissie Ruimte na de vakantie, in oktober, zal hij met de raad informeren over de 

voortgang. 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt unaniem aangenomen (26 voor 0 tegen) 

 

22.6 Motie van CDA “RO-beleid” 

Sprekers: Klaver, Van de Beek, Komen, Bas, Teerink, wethouder Beemsterboer 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 7 stemmen tegen (DNA, SP, D66 en VVD) en 19 stemmen voor 

aangenomen.  
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22. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 september 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. 


