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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

30 juni 2015 

18.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman, griffier 

Aanwezig 29 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), V.C. van Vuuren (PvdA) R.A.J. Takes (VVD), P.J. 

Marees (VVD), J. van de Beek (VVD), C.E. Ackerman (VVD), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), 

A. Schouten (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), J. Th. 

Kröger (JESS), P.D. Taams (JESS), Harry de Ruiter (JESS) (vanaf agendapunt 33 aanwezig), 

H.P. Bredewold (Wens4U), J.P. Komen (SP), F. Teerink (DNA) en J.M. Kalff (D66), W.M. van 

de Sande (VVD) 

 

 

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

(CDA), A.S. Groot (VVD)  

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2.  Bepalen stemvolgorde 

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

Teerink als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

De heer Dekker spreekt in namens dorpsraad Waarland. Hij overhandigt de resultaten 

van de woningbehoefte enquête aan wethouder Beemsterboer.  

 

De heer Boot, voorzitter van de Nederlandse Bond van Kermisexploitanten, spreekt in 

over de kermis van Schagen.  

 

De heer Vriend van camping de Bongerd spreekt in bij agendapunt 33 over 

toeristenbelasting.  

 

De heer De Wit spreekt in namens de OFS-sector, de sector Agribusiness en namens LTO 

Noord, bij agendapunt 33 over toeristenbelasting. (zie bijlage voor inspreekreactie) 

 

Mevrouw Kroonenberg spreekt in namens de Vereniging Sandepark over agendapunt 34 

over het Duynpark te Callantsoog. (zie bijlage voor inspreekreactie) 

  

Mevrouw Van Beek spreekt eveneens in bij agendapunt 34 over Duynpark te 

Callantsoog. (zie bijlage voor inspreekreactie) 

 

De heer Jopse spreekt in namens Roompot bij agendapunt 34 over Duynpark te 

Callantsoog.  

  

 Sprekers: wethouder Beemsterboer 

 

  

Besluitenlijst gemeenteraad 
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4. Vragenuur raadsleden 

De heer Wiskerke geeft aan dat het fietsen op de markt op donderdagen een probleem 

is de laatste tijd. Hij verzoekt regels te introduceren m.b.t. het fietsen op de markt.  

Ten tweede geeft hij aan dat de beoogde kwartiermaker voor de Noordkop Raad is 

afgewezen. De vraag aan de werkgroep “GRIP” is hoe hier nu mee verder moet worden 

gegaan.  

 

Mevrouw Taams geeft aan dat de dorpsraden graag duidelijkheid willen over de 

afwerking van de lijsten m.b.t. de veldbezoeken en dan vooral over de termijn 

waarbinnen de melding afgewerkt wordt.  

Ook hebben de dorpsraden aangegeven dat ze graag 1 aanspreekpunt willen.              

Zij verzoekt tot antwoord op deze vragen.  

Ten tweede geeft mevrouw Taams aan dat de GGZ-instellingen in Nederland een 

noodsignaal hebben uitgezonden m.b.t. de lange wachttijden die er zijn ontstaan 

rondom jeugdzorg. De vraag is of deze problemen zich ook voordoen in de gemeente 

Schagen. 

 

De voorzitter geeft aan dat fietsen op de markt niet mag. Handhaving hierop wordt al 

gedaan, dus de spelregels hoeven niet te worden veranderd. De BOA’s zijn hier alert op. 

De heer Kröger geeft antwoord op de vraag van de heer Wiskerke over de afwijzing van 

de beoogde kwartiermaker voor de Noordkop Raad. De werkgroep komt voor de zomer 

nog bij elkaar om met een antwoord te komen op hoe er verder moet worden gegaan.  

 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat op alle constateringen antwoord is gegeven 

tijdens de veldbezoeken. Het wachten is nu op reacties van de dorpsraden. Het 

aanspreekpunt is ook al besproken in de dorpsraad Dirkshorn. Voor de veldbezoeken 

hangt dit per veldbezoek af van het team dat daar komt. 

 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat er inderdaad termijnen zijn gegeven 

waarbinnen zaken worden afgehandeld. 10 dagen terug zijn er overzichten naar alle 

dorpsraden gestuurd waarin bij elke vraag staat hoe ver deze gevorderd is en wat 

ermee gebeurt.  Dit staat duidelijk in alle rapportages.  

 

Wethouder Blonk zegt toe in de commissie samenleving in augustus terug te komen op 

het onderwerp over de wachtlijsten jeugdzorg GGZ. 

 

5. Mededelingen  

De voorzitter kondigt aan dat vanavond de laatste raadsvergadering van mevrouw Kalff 

is als vervanger van de heer Bas. Na de zomer is de heer Bas weer beschikbaar. De 

voorzitter  overhandigt  een bos bloemen aan mevrouw Kalff en bedankt haar voor haar 

inzet. 

  

De voorzitter bedankt de bodes voor de goede zorgen tijdens alle vergaderingen. Alle 

bodes ontvangen namens de raad een attentie.   

   

6.  Aangekondigde moties en amendementen 

- Motie D66 en VSPS behorende bij agendapunt   7 “Opschorten besluit Makado” 

- Amendement D66 behorende bij agendapunt 30 “Reisgids voor ruimtelijke 

ontwikkelingen” 

- Amendement SP behorende bij agendapunt  31 “re-integratieverordening1” 

- Amendement SP behorende bij agendapunt 31 “re-integratieverordening2” 

- Amendement SP behorende bij agendapunt  31 “Verordening Loonkostensubsidie” 

- Motie Wens4u en D66 behorende bij agendapunt 33 “Tariefdifferentiatie 

toeristenbelasting” 

- Motie D66 en VSPS behorende bij agendapunt 34 “Duynpark Callantsoog; realisatie van  

33  chalets” 

- Motie Wens4u behorende bij agendapunt  36 “Indicator ‘geluk’ opnemen in 

begroting”  

- Amendement D66, VVD, JESS, VSPS, SP, DNA  en Wens4u behorende bij agendapunt   

 36  “Behandeling 1ste tussenrapportage 2015” 

 

6a. Aangekondigde moties vreemd aan de orde van de dag 

- Motie Vreemd aan de orde van de dag van D66 “Bekerstraat” 

- Motie Vreemd aan de orde van de dag van D66 “Doe mee en verlos de zee” 

De moties vreemd aan de orde van de dag worden behandeld na agendapunt 29. 
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7. Vaststellen agenda 

Er wordt voorgesteld om eerst de motie van D66 over het opschorten van de 

besluitvorming van het Makado te behandelen. 

Agendapunt 16 “Bestemmingsplan Landelijk Gebied Schagen perceel Ecovar” komt te 

vervallen.  

Op verzoek van de heer Ruiter van het Makado en de heer Jopse van Roompot wordt 

agendapunt over Duynpark na het bespreekstuk “Opschorten besluit Makado” 

behandeld.  

 

De heer Komen geeft aan dat hij liever eerst de uitkomsten van het onderzoek binnen wil 

hebben voordat er over de toeristenbelasting wordt besloten. 

 

De heer Kröger geeft aan agendapunt 11 “voorziening begraafplaatsen” van de 

agenda af te willen halen.  

JESS stelt voor agendapunt 36“1ste tussenrapportage 2015 en 37  “bewegen naar de 

klant” met elkaar ruilen. 

 

Motie D66 en VSPS “opschorten besluit Makado”  

Mevrouw Kalff geeft een toelichting op de motie.   

 

Sprekers: Wiskerke, Van de Beek, Van Vuuren, Teerink. 

 

De voorzitter brengt de motie van D66 en VSPS in stemming. 

De motie wordt met  21 stemmen tegen en 7 voor (SP, Wens4u, D66, DNA, VSPS) 

verworpen.  

 

Verder met vaststellen agenda 

De heer Komen geeft nog een toelichting op het onderzoek voor de toeristenbelasting.  

De voorzitter brengt het punt van Komen in stemming om het agendapunt over 

toeristenbelasting niet te behandelen. 4 voor en 24 tegen. Hiermee blijft het agendapunt 

staan.  

 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat agendapunt 11 op de agenda blijft staan.  

De heer Kröger geeft aan bij dit agendapunt een stemverklaring af te willen leggen. 

 

De agenda is met bovenstaande wijzigingen vastgesteld. 

  

8a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 19 mei 2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

8b.  Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen 

 De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

9a. Ingekomen post 

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

 

- Brief 127 van FNV Zorg & Welzijn, betreffende het beleid rond de huishoudelijke hulp1 

(SP) in de commissie Samenleving. Ook wil SP een afschrift van het antwoord op 

deze brief naar alle commissieleden samenleving en de raadsleden zien 

- Brief 104 van Schagen FM, betreffende het jaarverslag van 2014 (JESS) in commissie 

Samenleving 

- Brief 105 van WMO-adviesraad Schagen, betreffende het jaarverslag WAS 2014 

(JESS) in commissie Samenleving  

 

9b. Artikel 41 vragen  

 n.v.t. 

 

10. Wijziging commissie voor JESS 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  

 De heer Dignum legt de belofte af. 
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Hamerstukken:  

 

11. Voorziening begraafplaatsen 

JESS legt een stemverklaring af. Omdat deze strijdig is met de motie die in november 

2014 is aangenomen stemt JESS tegen dit voorstel.  

  

12. Beleidsplan Aanpak realiseren woningbouwopgave 

 

13. Bestemmingsplan “Oudedijk 3 te Schagen” 

 

14. Bestemmingsplan Erve de Hale 

 

15. Bestemmingsplan Korte Ruigeweg 14 

 

16. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Schagen perceel Ecovar 

Voorstel wordt door het college ingetrokken. De Raad van State heeft hier al in voorzien. 

Uitspraak RvS is op 29 juni binnengekomen. 

 

17.  Financiering groot onderhoud Landbouwstraat, Oude Slotstraat en Torenplein 

 

18. Verordening jeugdhulp 2015 

 

19. Jaarverslag HVC 2014 

 

20. Jaarstukken GGD 

 

21.  Zienswijze jaarrekening 2014 ISD-KNH en liquidatiebalans ISD-KNH 

 

22. Aanpassingen legesverordening 

 

23. Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

 

24. Jaarstukken 2014 en programmabegroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

 

25. Jaarrekening 2014, programmabegroting 2016 en begrotingswijzigingen 2015 van de GR 

Recreatieschap Geestmerambacht 

 

26. Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

27. Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

Agendapunten 11 t/m 27 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 

Hamerstukken met stemverklaring 

 

28.  Financiële jaarstukken 2014 en begroting 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland-Noord  

De PvdA legt een stemverklaring af. Mevrouw Van Vuuren geeft aan dat de RUD een 

missie heeft opgesteld voor 3 jaar om een professionele organisatie op te bouwen. Er 

bleek uit de onderbouwing van de bestemmingsreserves dat de RUD een forse 

achterstand heeft opgelopen. Er is gevraagd door de werkorganisatie van de RUD om 

deze reserves in te zetten om de achterstand dit jaar in te halen. Mevrouw Van Vuuren 

wil graag dat er aan de raad toestemming wordt gevraagd als er sprake is van 

overschrijdingen of inzetting van reserves.   

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

29. Bestemmingsplan “Grote Sloot 492 te Oudesluis” 

 De fractie van de SP legt een stemverklaring af. 

De heer Komen geeft aan tegen dit voorstel te stemmen, omdat deze megastallen 

waarbij de koeien geen weidegang zullen hebben, negatieve gevolgen heeft voor de 

dieren, het milieu en de melk.  

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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Moties vreemd aan de orde van de dag van D66 

Mevrouw Kalff geeft een toelichting op de motie over de Bekerstraat.  

 

Voorzitter geeft aan dat ze richting de organisatie van de binnenstad gaat kijken of het 

daar wel haalbaar is. Ook geeft de voorzitter aan dat ze tijd nodig heeft om het 

bespreekbaar te maken met organisatoren van evenementen. De voorzitter neemt het 

nog niet op als verplichting. 

Mevrouw Kalff trekt hiermee de motie in.  

 

Mevrouw Kalff trekt de motie vreemd aan de orde van de dag “Doe mee, verlos de 

zee!” in, omdat ze al antwoorden heeft gehad.  

 

De heer Wiskerke vraagt of de antwoorden op de motie van “Deelname Doe mee, 

verlos de zee!” naar alle raadsleden kunnen worden gestuurd. 

 

De voorzitter vraagt de wethouder de antwoorden te mailen naar de raadsleden via de 

griffie.  

 

Ter bespreking 

 

34. Verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 33 chalets op het Duynpark in 

Callantsoog 

 Naar aanleiding van de discussie zegt wethouder Beemsterboer toe in gesprek te gaan 

om voor snelle en goede inpassingen in het groen en in de natuur te zorgen.  

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 

Het raadsvoorstel wordt met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen (DNA, SP, D66, VSPS) 

aangenomen. 

 

De voorzitter vat de motie van D66 en VSPS kort samen en brengt deze in stemming. 

 

De motie wordt met 22 stemmen tegen en 6 stemmen voor (D66, DNA, SP ,VSPS) 

verworpen.  

 

Sprekers: Schouten, Klant, Kröger, Van de Beek, Lensink, Kalff, Bredewold, Komen, Teerink.  

 

35. Bestemmingsplan "Uitbreiding Makado Schagen"  

Sprekers in de eerste termijn: Teerink, Komen, Bredewold, Kalff, Van de Beek, Van Vuuren, 

Kröger, Schouten, voorzitter.  

 

Wethouder Groot antwoord op de vraag van de heer Wiskerke of er inmiddels goede 

afspraken zijn gemaakt met de ambulante handelaren. Hij is op dit moment in gesprek  

met de standhouders die daar staan. Dit wordt vervolgd na de zomer.  

 

De voorzitter vervolgt de discussie in de tweede termijn. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Schouten, Bredewold, Komen, Van de Beek, Teerink, 

wethouder Groot, Kröger. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 

Het raadsvoorstel wordt met 20 stemmen voor en met 8 stemmen tegen (VSPS, JESS, SP, 

DNA, D66) aangenomen. 
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Bespreekstukken 

 

30. Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen  

Mevrouw Kalff geeft een toelichting op het amendement “Reisgids voor ruimtelijke 

ontwikkelingen”.   

 

Wethouder Beemsterboer zegt toe de raad te informeren, zodat de raad zijn 

controlerende taak kan uitvoeren. Aan het einde van dit jaar moet duidelijk  zijn wat de 

consequenties van de reisgids zijn. In januari en indien mogelijk eerder wordt de raad  

hierover geïnformeerd.  

 

Mevrouw Kalff trek na deze toezegging t het amendement in.  

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

Sprekers: wethouder Beemsterboer, Teerink, Taams, Van de Beek.   

 

31. Re-integratieverordening en verordening Loonkostensubsidieverordeningen  

De heer Komen geeft een toelichting op de drie amendementen betreffende de          

re-integratieverordening en verordening Loonkostensubsidieverordeningen. 

 

Sprekers in de eerste termijn: wethouder Blonk, Kröger, Mulder, Komen. 

 

Na discussie in de eerste termijn gaat de voorzitter over naar de tweede termijn. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Mulder, wethouder Blonk, Komen, Teerink, voorzitter, 

Kröger, Mevrouw Bredewold,  

  

De voorzitter brengt de amendementen in stemming. 

 

Het 1e amendement, verordening re-integratie, overwegende dat artikel 2 lid 3 van de 

re-integratieverordening te schrappen, wordt met 8 stemmen voor (JESS, VSPS, DNA, 

Wens4u en SP) en 20 stemmen tegen verworpen.  

 

Het 2e amendement, om het wijzigen van artikel 5 van de re-integratieverordening te 

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

verworpen.  

 

Het 3e amendement, om artikel 2 lid 2 sub d van de loonkostensubsidie Participatiewet te 

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

verworpen.  

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 

Het raadsvoorstel wordt met 4 stemmen tegen (SP, VSPS) en 24 stemmen voor 

aangenomen.  

  

32. Vaststellen bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Grote Sloot 433 te Schagerbrug.  

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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33. Verordening toeristenbelasting 2016  

Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie “Toeristenbelasting 2016”. 

 

Sprekers in de eerste termijn: Taams, Bredewold, Kalff, Vriend, Heddes, Van de Beek, 

Kleimeer, Komen, Takes, Teerink, wethouder Groot. 

  

De voorzitter gaat over naar de tweede termijn. 

 

De voorzitter brengt het voorstel om het onderzoek naar de effecten van 

toeristenbelasting met de OFS gezamenlijk (zowel het onderzoek als de kosten) te doen 

in stemming. Iedereen stemt in met dit voorstel. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Taams, Vriend, Heddes, Van de Beek, Kleimeer, Teerink, 

Bredewold, Komen. 

 

Wethouder Groot zegt toe dat als de onderzoeksvragen duidelijk zijn deze ook terug te 

laten komen bij de commissies zodat zij kunnen meekijken/controleren. Het komt hiermee 

terug in de commissie.  

  

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt met 1 stem tegen (SP) en 28 stemmen voor aangenomen. 

  

Mevrouw Bredewold trekt de motie “Toeristenbelasting 2016” in. De strekking van de 

motie wordt ondersteund.  

 

37. Bewegen naar de klant  

Sprekers in de eerste termijn: Moussault, Vriend, Taams, Komen, Teerink, Slijkerman. 

 

De voorzitter geeft een toelichting op het project en zegt toe in mei 2016 te kunnen laten 

zien wat er met het project is bereikt en wat de stand van zaken is, om vervolgens weer 

een budget van €400.000,- of minder voor een jaar te kunnen krijgen vanuit de 

frictiekosten van 1,2 miljoen euro.  

 

De voorzitter gaat over naar de tweede termijn. 

 

Sprekers in de tweede termijn: Taams, Moussault, Teerink, Kröger. 

   

De voorzitter zegt toe de raad inzicht te geven over de strategische personeelsplanning. 

Na de zomer wordt hier een moment voor uitgekozen.  

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

 

Het raadsvoorstel wordt met 1 stem tegen (SP) en 28 stemmen voor aangenomen. 

 

36. Behandeling 1ste tussenrapportage 2015. 

De voorzitter van de auditcommissie, mevrouw Glashouwer, geeft een toelichting op de 

bevindingen van de auditcommissie over de eerste tussenrapportage van 2015. 

 

De heer Takes geeft een toelichting op het ingediende amendement. 

 

Sprekers: Kröger, Heddes, Bredewold, Takes, Lensink, Komen, wethouder Groot. 

  

De voorzitter gaat over naar de tweede termijn. 

 

Sprekers : Heddes, Takes. 

   

De heer Lensink verzoekt om een schorsing.  

  

De voorzitter heropent de vergadering.  

 

Sprekers: Lensink, Takes, wethouder Groot, Takes. 

 

De voorzitter vat na de discussie samen: “De intentie is dat deel B wordt meegenomen 

als mogelijke uitgangspunten.” Het is dus geen besluit, maar alleen richtinggevend.” 
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De voorzitter geeft aan de suggesties van de raadsleden mee te nemen (deel B). 

Tussentijds komen de portefeuillehouders hier in de commissies op terug.  

 

De voorzitter brengt het amendement in stemming. 

 

Het amendement wordt met 14 stemmen tegen (PVDA, CDA) en 15 stemmen voor 

gewijzigd aangenomen.  

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.  

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het  raadsvoorstel en geamendeerde 

besluit besloten. 

 

Sprekers: Komen, Bredewold, Teerink, Kalff, Lensink, Takes, Heddes, Kröger, Vriend. 

  

 Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie.  

  

Sprekers: Komen, Bredewold, Teerink, Kalff, Lensink, Takes, Heddes, Kröger, Vriend. 

 

Wethouder  Groot heeft aangegeven deze motie mee te nemen naar de begroting. 

De voorzitter zegt toe terug te komen op het wetenschappelijk onderzoek in het  proces 

van “bewegen naar de klant”. 

 

Na de discussie trekt mevrouw Bredewold de motie in. In de komende commissie zal 

mevrouw Bredewold de raadsleden bijpraten over wat dit soort onderzoek 

bewerkstelligt.  

 

38. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 september 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. 


