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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

Uitgenodigd 

 

21 juni 2016 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 27 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), 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), C.E. Ackerman (VVD),  

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

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

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

P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen) 

H. de Ruiter (JESS), J. Komen (SP) 

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 heer Kröger geeft een update over de gezondheid van raadslid Harry de Ruiter en 

bedankt namens hem de raad voor de bloemen en de kaart. 

 

Wethouder Blonk geeft een update over de situatie rond het leerlingenvervoer. Morgen 

(22 juni)dient het kort geding om te voorkomen dat de staking langer gaat duren. Hij zal 

de raad van de uitslag op de hoogte houden. 

 

2.  Bepalen stemvolgorde 

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

Schrijver als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

Mevrouw A.J. Verhoog spreekt in met betrekking tot agendapunt 14 “Vaststellen van 

nota van uitgangspunten begroting 2017”. 

 

4. Vragenuur raadsleden 

 Geen. 

 

5. Aangekondigde moties en amendementen 

 Amendementen 

-  Amendement JESS behorende bij agendapunt 14 “Instemmen met wensenlijst 

laten vervallen” 

-  Amendement JESS behorende bij agendapunt 14 “Instemmen met in nota 

opgenomen dekkingsplan wijzigen” 

-  Amendement JESS behorende bij agendapunt 14 “Compensatie ozb 

tariefstijging” 

-  Amendement JESS behorende bij agendapunt 14 “Instemmen met overige in de 

nota genoemde uitgangspunten” 

 

Moties 

-  Motie Wens4U behorende bij agendapunt 14 “Duurzame groene verharding  

parkeerterreinen” 

-  Motie Wens4U behorende bij agendapunt 14 “Straatcoach” 

-  Motie D66 behorende bij agendapunt 14 “Algemene reserve” 
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6.  Vaststellen agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Hamerstukken 

  

7.  Vaststellen zienswijze begroting 2017 GR Gemeenschappelijke Arbeid 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en 

programmabegroting 2017 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 

 

9. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2015 en 

programmabegroting 2017 van de GGD Hollands Noorden. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken, ontwerp begroting 2017 

en meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

11. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken en ontwerp begroting 

2017 RUD 

 

 Agendapunten 7 t/m 11 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel 

besloten. 

 

Ter bespreking 

 

12. Voorstel tot het vaststellen van de derde wijziging van de GGD Hollands Noorden. 

 

 Sprekers: wethouder Blonk, Lensink, Heddes, Van de Beek, Kröger, Bas, Bredewold, 

Mulder 

  

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.  

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

13. Vaststellen 1ste tussenrapportage 2016 

 Wethouder Van Dijk leidt het onderwerp in. 

De voorzitter van de auditcommissie, mevrouw Glashouwer, geeft een samenvatting van 

de vergadering van de auditcommissie over de bevindingen.  

 

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

Kröger, wethouder Van Dijk, wethouder Blonk 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

14. Vaststellen nota van uitgangspunten begroting 2017 

Sprekers in de eerste termijn: Kröger, Van de Beek, Bredewold, Bas, Heddes, Lensink, 

Vriend, Teerink, wethouder Van Dijk, wethouder Blonk, wethouder Beemsterboer, 

wethouder Van der Veek, voorzitter Van Kampen. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.  

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Kröger, Van de Beek, Bredewold, Bas, Heddes, Lensink, 

Vriend, Teerink, wethouder Van Dijk zegt toe een overzicht van de strategische 

personeelsplanning bij de begroting van 2017 te voegen, De wethouder zegt toe naar 

aanleiding van de discussie over de dekking van 1,5% in de meerjarenraming en de 

toegepaste inflatiecorrectie op de ozb in 2017 een uitleg hierover op papier te zetten.   

Takes, wethouder Blonk, wethouder Beemsterboer, wethouder Van der Veek, voorzitter 

van Kampen. 

  

- Amendement 1 van JESS ”Instemmen met wensenlijst laten vervallen”  

 De voorzitter brengt het amendement in stemming.  

Het amendement wordt met 8 stemmen voor (JESS, VVD en DNA) en 19 stemmen tegen 

verworpen. 

 

- Amendement 2 van JESS “Instemmen met in nota opgenomen dekkingsplan 

wijzigen” 
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De voorzitter brengt het gewijzigde amendement in stemming.  

Het amendement wordt met 5 stemmen tegen (VVD) en 22 stemmen voor 

aangenomen. 

 

- Amendement 3 van JESS “compensatie ozb tariefstijging” 

De voorzitter brengt het amendement in stemming.  

Het amendement wordt met 11 stemmen voor (DNA, JESS, VVD en Seniorenpartij) en 16 

stemmen tegen verworpen. 

 

- Amendement 4 van JESS “wijzigen onderdelen f en g” 

De heer Van de Beek legt een stemverklaring af dat ze wel kunnen instemmen met 

onderdeel f en niet met onderdeel g.  

De voorzitter brengt het amendement in stemming.  

Het amendement wordt met 8 stemmen voor (DNA, JESS, en VVD) en 19 stemmen 

tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt met 11 stemmen tegen (VVD, JESS, Seniorenpartij en DNA) en 16 

stemmen voor aangenomen. 

 

- Motie van D66, “bestemmingsreserve” 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 10 stemmen voor (D66, VVD, Seniorenpartij en DNA) en 17 stemmen 

tegen verworpen. 

 

- Motie van Wens4U, “Duurzame groene verharding parkeerplaatsen” 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met 7 stemmen tegen (VVD en JESS) en 20 stemmen voor aangenomen. 

 

- Motie van Wens4U, “Straatcoach” 

Mevrouw Bredewold trekt, gelet op de toezegging van de portefeuillehouder ,de motie 

in. 

 

 

15. 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. 

 

 

 


