Besluitenlijst gemeenteraad
Datum
Tijdstip
Locatie
Voorzitter
Griffier
Aanwezig

Afwezig
Uitgenodigd

9 februari 2016
19.30 uur
Raadzaal gemeente Schagen
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
Mevrouw E. Zwagerman, griffier
Aanwezig 27 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), P.J. Marees (VVD),
J. van de Beek (VVD), C.E. Ackerman (VVD), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen),
A. Schouten (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen),
J. Th. Kröger (JESS), M. Puttenaar (JESS), H. de Ruiter (JESS), H.P. Bredewold (Wens4U),
J.P. Komen (SP), F. Teerink (DNA), J.F. Bas (D66), W.M. van de Sande (VVD)
B.J. Glashouwer (CDA), R.A.J. Takes (VVD)
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), wethouder B. Blonk (PvdA), S.J.A. van der Veek
(CDA)

1.

Opening door de voorzitter

2.

Benoeming raadslid
Mevrouw Taams treedt vanavond af als raadslid. De raad neemt afscheid van mevrouw
Taams.
De heer Bas deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de
heer Teerink, de heer Wiskerke en de heer Bas, dat deze zijn onderzocht en in orde zijn
bevonden. De heer Puttenaar kan tot lid van de gemeenteraad van Schagen worden
toegelaten.
De heer Puttenaar wordt toegelaten tot de raad van Schagen en legt de belofte af.
Sprekers: Kröger, Bas, voorzitter, Taams

3.

Benoeming commissieleden
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
De heer Groen legt de belofte af.

4.

Bepalen stemvolgorde
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt de heer
Sanders als eerste zijn stem uit.

5.

Inspreekrecht inwoners
Prins Carnaval houdt een betoog over maatschappelijke betrokkenheid in relatie
tot carnaval.
De heer De Boer spreekt in als voorzitter van Stichting Evenementen Schagen
m.b.t. de voorgenomen sluitingstijden binnen de APV.

6.

Vragenuur raadsleden
De heer Lensink heeft een vraag over de rol van burgemeesters in de discussie over de
gemeentelijke herindeling. Hoe ziet de burgemeester haar rol in een discussie over
toekomstige herindelingen als gemeenteraden daar nog niet over gesproken hebben?
De heer Bas krijgt van veel inwoners vragen over de afvalbakken. De inwoners denken
dat ze 3 afvalbakken krijgen. De heer Bas wil weten of het klopt dat de inwoners 3
afvalbakken krijgen en waarom de raad dit niet weet.
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De heer Klant heeft een vraag over de opvang van vluchtelingen in Petten. Hij wil graag
weten hoe het ervoor staat met de mogelijkheid tot opvang aan de Lagedijk in
Schagen.
De heer Van der Veek geeft antwoord op de vraag van de heer Bas. Het hangt er van
af waar de inwoner in de gemeente Schagen vandaan komt. In Muggenburg komt er
wel een 3e afvalbak. In de Waldervaart wordt dit uitgesteld. Het klopt dus inderdaad dat
er een derde afvalbak bij komt. In de Waldervaart komt er eerst een ondergrondse
afvalbak. Daarna krijgt de Waldervaart pas de derde afvalbak. De inwoners van de
Waldervaart en het centrum van Schagen hebben hierover een brief gekregen. De rest
van de gemeente krijgt over twee weken de brief. In maart komt de oranje afvalbak.
De voorzitter antwoord op de vraag van de heer Klant. De rechter heeft een uitspraak
gedaan in het kort geding die ten gunste is van de heer Tuin. Vanaf 1 maart zou de
locatie vrij kunnen komen voor de bewoning van vluchtelingen. Het is nog niet zeker of
het dan al vrij is i.v.m. verbouwing e.d. Er zijn ook andere locaties aangeboden. Het
voormalig gemeentehuis in Schagerbrug en aan de Lagedijk. Hier worden nog
gesprekken over gevoerd. Als hier meer duidelijk over is komt de burgemeester hierop
terug.
De voorzitter antwoord op de vraag van de heer Lensink. Het is de rol van burgemeesters
om de discussie op tafel te leggen. Als er aantoonbare redenen zijn om het gesprek aan
te gaan met de gemeenteraad en de inwoners, dan moet de burgemeester eerst aan
gemeenteraden vragen hoe zij dat zien, voordat er met de inwoners gesprekken worden
gevoerd.
7.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat mevrouw Glashouwer en de heer Takes afwezig zijn.
Er gaat een kaart rond voor Nico Swellengrebel i.v.m. het plotselinge overlijden
van zijn zoon.
De voorzitter roept alle raadsleden op om naar de bijeenkomst met de
brandweer te komen op 16 februari 2016 aanstaande.
Het rapport van de rekenkamercommissie is vanaf nu openbaar en is
toegevoegd aan deze agenda, maar de voorzitter stelt voor dat alle raadsleden
zelf kennis nemen van het rapport en daarna pas met elkaar gaan besluiten hoe
dit behandeld moet worden.

8.

Aangekondigde moties en amendementen
Amendement D66 behorende bij agendapunt 13 “Reisgids welstand”
Amendement VVD behorende bij agendapunt 16 “Blauwe zone achter Gedempte
Gracht”
Amendement VVD behorende bij agendapunt 16 “Blauwe zone Kerkepad”
Amendement VSPS en CDA behorende bij agendapunt 16 “Blauwe zone Kerkepad”
Amendement D66 en VVD behorende bij agendapunt 16 “Parkeerontheffing blauwe
zone Loet”
Amendement D66 behorende bij agendapunt 16 “VCP krediet voor ontwerp
binnenstad”
Motie PvdA en Wens4U behorende bij agendapunt 16 “Fietsplan”
Amendement SP behorende bij agendapunt 17 “Verordening individuele
inkomenstoeslag Schagen 2016 1”
Amendement SP behorende bij agendapunt 17 “Verordening individuele
inkomenstoeslag Schagen 2016 2”
Amendement D66 behorende bij agendapunt 20 “APV toegangsstop horeca”

9.

Vaststellen van de agenda
De heer Bas vraagt om agendapunt 13 als bespreekstuk te behandelen. De raad stemt
hiermee in. Agendapunt 13 zal na punt 15 worden behandeld.
De voorzitter stelt voor om punt 18 en 19 als hamerstukken te behandelen. De raad stemt
hiermee in.
De agenda wordt hiermee vastgesteld.
Sprekers: Van de Beek, Bas, Lensink, Bredewold, Komen, Teerink, Kröger, Heddes, Vriend.
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10a.

Besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2015
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

10b.

Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen
De heer Vriend geeft aan dat er n.a.v. de toezegging uit de raad van 15 september 2015
over de vrijwilligersverzekering nog geen brief rond is gegaan.
Wethouder Blonk gaat hier morgen (10 februari 2016) gelijk achteraan.
De voorzitter geeft aan dat ze de toezegging over het inzicht in de strategische
personeelsplanning in de commissie bestuur van 20 januari jl. met een procesvoorstel is
gekomen. In mei zal ze hiermee terug komen met het verhaal van bewegen naar de
klant. De raad stemt hiermee in en de toezegging kan hiermee worden afgedaan.
De toezeggingenlijst wordt hiermee vastgesteld

11a.

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

11b.

Brief 1602007, van mevrouw G. Rijlaarsdam, betreffende het gehandicaptenvervoer
(PvdA en VSPS) in de commissie Samenleving
Brief 1602006, van Vereniging van Eigenaren Residenz Polderblick, betreffende de
permanente bewoning in de appartementen te Burgerbrug (VSPS) in de commissie
Ruimte
Brief 1602009, van Schagen FM, betreffende het zoeken naar een nieuwe locatie
(CDA) in commissie Bestuur/Samenleving. In de agendacommissie wordt bepaald in
welke commissie de brief zal worden behandeld.
Brief 1602003, van Directie Park De Horn, betreffende de permanente bewoning op
recreatieterreinen (D66) in de commissie Bestuur.
Brief 1602011, van Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen,
betreffende de beëindiging hulp bij het huishouden (SP) in de commissie
Samenleving.

Artikel 41 vragen
Sprekers: Teerink en Klaver m.b.t. de gestelde vragen door DNA over Pallas.
De voorzitter zegt toe de directeur van NRG uit te nodigen om ons voor te lichten over
het historisch afval. De voorzitter zal dit voorleggen aan de agendacommissie.
Hamerstukken

12.

Vaststelling bestemmingsplan De Ontbrekende Schakel

14.

Vaststellen Bouwverordening en benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit

15.

Vaststellen bestemmingsplan Reparatie Buitengebied Zijpe

18.

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid

19.

Wijziging afvaardiging Gemeenschappelijke regelingen
Agendapunten 12, 14, 15, 18 en 19 worden zonder hoofdelijke stemming conform het
voorstel besloten.
Ter bespreking

13.

Vaststellen Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit
Sprekers: Bas, wethouder Beemsterboer.
De heer Bas trekt na de toelichting van de wethouder het amendement in.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten.
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16.

Verkeerscirculatieplan Schagen
Sprekers in de eerste termijn: Marees, Schouten, Bas, Schrijver, Kröger, Komen, Teerink,
Klaver, Bredewold, wethouder Beemsterboer, wethouder Van der Veek.
Sprekers in de tweede termijn: Kröger, Bredewold, Klaver, Marees, Bas, Komen, Teerink.
De voorzitter brengt het amendement van de VVD, “Blauwe zone achter de Gedempte
Gracht” in stemming.
Het amendement wordt met 10 stemmen voor(JESS, VVD, D66, DNA, SP) en 17 stemmen
tegen verworpen.
De voorzitter brengt het amendement van de VVD, “Blauwe zone Kerkepad” in
stemming.
Het amendement wordt met 10 stemmen voor(SP, D66, DNA, VVD, JESS) en 17 stemmen
tegen verworpen.
De voorzitter brengt het amendement van VSPS en CDA, “Blauwe zone Kerkepad” in
stemming.
Het amendement wordt met 10 stemmen tegen(DNA, SP, VVD, JESS, D66) en 17
stemmen voor aangenomen.
De voorzitter brengt het amendement van D66 en VVD, “Parkeerontheffing blauwe zone
Loet” in stemming.
Het amendement wordt met 7 stemmen voor(D66, DNA, SP, VVD) en 20 stemmen tegen
verworpen.
De voorzitter brengt het amendement van D66, “VCP krediet voor ontwerp binnenstad”
in stemming.
Het amendement wordt met 6 stemmen voor(D66, SP, DNA, JESS) en 21 stemmen tegen
verworpen.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.
Het voorstel wordt met 10 stemmen tegen(SP, DNA, D66, JESS, VVD) en 17 stemmen voor
aangenomen.
De voorzitter brengt de motie PvdA en Wens4U behorende bij agendapunt 16
“Fietsplan” in stemming.
De motie wordt met 4 stemmen tegen(VVD) en 23 stemmen voor aangenomen.

17.

Verordening individuele inkomenstoeslag Schagen 2016
Sprekers: Komen, wethouder Blonk, Mulder, Janssen, Van de Sande, Kröger, Sanders, Bas,
Bredewold, Teerink.
De voorzitter brengt het amendement van de SP, “Verordening individuele
inkomenstoeslag Schagen 2016 1” in stemming.
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
De voorzitter brengt het amendement van de SP, “Verordening individuele
inkomenstoeslag Schagen 2016 2” in stemming.
Het amendement wordt met 5 stemmen voor(SP, DNA, JESS) en 22 stemmen tegen
verworpen.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.
De SP legt een stemverklaring af. Omdat het tweede amendement van de SP niet is
aangenomen, stemt SP tegen het voorstel.
Het raadsvoorstel wordt met 1 stem tegen(SP) en 26 stemmen voor aangenomen.
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20.

APV Schagen 2016
Sprekers: Bas, Van de Beek, Lensink, Moussault, voorzitter.
De heer Bas trekt het amendement in.
De heer Van de Beek dient mondeling een amendement in. Het voorstel is om het stuk
inclusief het schrappen van artikelen 2.53 en 4.5 in stemming te brengen zoals ook in het
originele collegevoorstel is vermeld.
De voorzitter brengt het amendement in stemming.
Het amendement wordt met 5 stemmen voor (VVD en DNA) en 22 stemmen tegen
verworpen.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

21.

Sluiting
Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart 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.
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