
 

Besluitenlijst raad 15 september 2015  

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

15 september 2015 

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), 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), P.F.J. Vriend 

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

(Seniorenpartij Schagen),  J. Th. Kröger (JESS), P.D. Taams (JESS),  H. de Ruiter (JESS), H.P. 

Bredewold (Wens4U), J.P. Komen (SP), J.F. Bas (D66)  

 

B.J. Glashouwer (CDA), F. Teerink (DNA) 

 

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 

Heddes als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

Mevrouw Verbeek spreekt in m.b.t. het onderwerp Vangnetregeling 

Inkomensvoorziening behorende bij agendapunt 14. 

 

4. Vragenuur raadsleden 

Mevrouw Bredewold geeft aan dat ze een brief heeft gekregen van de heer Bregman, 

een ondernemer uit Callantsoog. Hij verzorgt zijn activiteiten al tien jaar op onder andere 

de rustige stranden van Callantsoog en Groote Keeten. Nu zijn er enkele problemen met 

de vergunning. Mevrouw Bredewold verzoekt de wethouder opnieuw met de heer 

Bregman in gesprek te gaan om op zoek te gaan naar een oplossing.  

Wethouder Groot zegt toe  in gesprek tel gaan met de heer Bregman.  

 

De heer Kröger geeft aan dat er een petitie van de rechtbank in Alkmaar is 

binnengekomen. De heer Kröger geeft aan dat het zijn partij zorgen baart dat Alkmaar 

als standplaats weg gaat en Haarlem wordt. De vraag is wat er met het statement 

gedaan is en of er nog een vervolg op komt. 

De voorzitter geeft antwoord op de vraag van de heer Kröger. Het besluit is uitgesteld tot 

28 september.  Morgen (woensdag 16 september 2015) is er een gesprek met een 

delegatie van Noord-Holland Noord en leden van de raad voor de rechtspraak.  

Op 8 oktober vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer in Den Haag met de 7 

gemeentes uit de Noordkop. Er is contact tussen gemeente Schagen en de andere 

regio’s. De voorzitter roept de raad op goed signalen af te geven aan Den Haag.  

 

De heer Van de Beek geeft aan dat de gemeente een bord met de tekst “gevaarlijke 

oevers” geplaatst heeft bij het  Heemmeertje. De vraag is wat het tijdspad is van de 

renovatie van het meer 

Wethouder Van der Veek zegt toe dit uit te zoeken en zo spoedig mogelijk te laten 

weten. 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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5. Mededelingen 

 De heer Klant geeft zijn complimenten m.b.t. het afscheidsfeest van het oude dorpsplein 

in Petten.   

 

Wethouder Beemsterboer geeft aan al geruime tijd bezig te zijn met het verzoek van de 

heer Bigot, om een voetpad te realiseren in Petten. Van de gemeente Schagen is een 

bijdrage van €70.000  euro  nodig. De dekking komst uit de reserve maatschappelijk nut. 

Vanwege het spoedeisend karakter is dit niet gecommuniceerd met de raad.  

 

De voorzitter geeft een toelichting op de bijeenkomst die donderdag 17 september a.s. 

wordt gehouden met het COA.  

Na afloop van deze bijeenkomst geeft de voorzitter de informatie via de 

fractievoorzitters door aan de raad. 

 

Sprekers: Bas, Moussault, Bredewold, Lensink, Van de Beek, Klant, Komen.   

 

Wethouder Beemsterboer geeft een nadere toelichting op de procedure “voetpad 

Petten”. De raad stemt in met de aanleg van het voetpad en de voorgestelde dekking. 

De raad geeft wel aan dat de procedure niet juist is verlopen en geeft aan dat het bij 

deze ene keer moet blijven. 

  

6.  Ingediende moties en amendementen  

-  Amendement Jess behorende bij agendapunt 20 “Meerwaarde uit afval” 

-  Amendement Wens4u behorende bij agendapunt 20 “Meerwaarde uit afval” 

 

6a. Moties vreemd aan de orde van de dag 

-  Motie vreemd aan de orde van de dag van SP en Seniorenpartij “Bestemming voormalig  

Postkantoor Schagen” 

 

7.  Vaststellen agenda 

 Wethouder Beemsterboer deelt mee dat het voorstel “bestemmingsplan uitbreiding 

bedrijventerrein Kolksluis” wordt teruggenomen. Het wordt uitgesteld tot de volgende 

raadsvergadering, namelijk 27 oktober 2015. 

 

De heer van de Beek stelt voor  het stuk “Meer waarde uit afval” van de agenda af te 

halen. De heer Van de Beek stelt voor de uitgangspunten van de VVD in een motie aan 

de wethouder mee te geven bij het opstellen van een nieuw besluit. Tevens licht de heer 

Van de Beek de uitgangspunten toe. 

 

De voorzitter brengt het voorstel van de heer Van de Beek in stemming. 

Het voorstel wordt met 6 stemmen voor (VVD, Wens4U) en 21 stemmen tegen verworpen. 

Hiermee blijft het agendapunt op de agenda staan. 

 De voorzitter geeft aan dat de motie vreemd aan de orde van de dag na agendapunt 

20 wordt behandeld.   

 

Sprekers: Moussault, Komen, mevrouw Bredewold, Lensink, Van de Beek. 

 

8a.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 juni 2015 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

8b.  Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen 

 De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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9a. Ingekomen post 

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

 

- Brief 146 van Stichting Dorpsraad Waarland, betreffende de aanbiedingsbrief en het 

rapport woningbehoefteonderzoek Waarland (PvdA) in de commissie Ruimte. 

- Brief 147 van De heer P. Gootjes, betreffende de onveilige verkeerssituatie aan de 

Rietkraag te Tuitjenhorn (JESS) in de commissie Ruimte. 

- Brief 140 van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, betreffende de rol en 

positie van de gemeenteraad (JESSS) in het presidium en de werkgroep 

veranderende rol van de raad. 

 

9b.  Artikel 41 vragen  

 Sprekers: Vriend.  

N.a.v. de discussie zegt de voorzitter  toe alle dorpsraden, verenigingen en stichtingen te 

informeren over de vrijwilligersverzekering n.a.v. het belrondje van de Seniorenpartij.   

De voorzitter geeft aan met de website bezig te zijn en gaat vragen of de informatie 

beter toegankelijk gemaakt kan worden. 

 

10. Wijziging leden diverse commissies 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

Mevrouw Schravemade legt de belofte af. 

 

Hamerstukken:  

 

11. Benoeming lid Raad van Toezicht Surplus  

  

12. Benoeming leden Raad van Toezicht Regius College 

  

13. Bibliotheekvoorziening gemeente Schagen 

Sprekers: de heer Van de Sande. 

 

14.  Vangnetregeling Inkomensvoorziening 

 

15.  Het realiseren van een nieuw strandpaviljoen op het perceel Strandslag Kiefteglop 1 in 

Callantsoog 

 

16. Krediet renovatie opstallen en terrein Zijperweg 

 

17. Visie op dienstverlening 2020 

 

18. Vaststellen Verordening Auditcommissie 

 

Agendapunten 11 t/m 18 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 

Hamerstukken met stemverklaring 

 

19. Vaststellen bestemmingsplan “Uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis” 

De fractie van de SP geeft een stemverklaring af. 

Voorstel is door het college ingetrokken en zal worden behandeld in de eerstvolgende 

raadsvergadering, namelijk 27 oktober 2015.   

  

Ter bespreking 

 

20. Meer waarde uit afval  

De heer Kröger geeft een toelichting op het amendement van JESS “Meerwaarde uit 

afval”. 

Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op het amendement van Wens4U “Meer 

waarde uit afval”.  

 

Sprekers: Bas, Bredewold, Van de Beek, Huits, Schrijver, Schouten, Komen, Kröger. 

 

Wethouder Van der Veek geeft zijn reactie op de amendementen van JESS en Wens4u 

en raadt de amendementen af.  
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De voorzitter gaat over naar de tweede termijn.  

 

 Sprekers: Van de Beek, Kröger, Bredewold, Bas, Schouten, Lensink.   

 

  De voorzitter brengt het amendement “Meerwaarde uit afval” van JESS in stemming.  

Het amendement wordt met 3 stemmen voor (JESS) en 24 stemmen tegen verworpen. 

 

 De voorzitter brengt het amendement “Meer waarde uit afval” van Wens4U in stemming. 

 Het amendement wordt met 1 stem voor (Wens4U) en 26 stemmen tegen verworpen. 

 

 Mevrouw Bredewold legt een stemverklaring af. Wens4U stemt in met het voorstel, met 

uitzondering van de verzamelcontainers  in bestaande bebouwing. 

 

 De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt met  8 stemmen tegen (VVD en Seniorenpartij) en 19 stemmen 

voor aangenomen. 

 

21.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 De heer Komen geeft een toelichting op de motie “Bestemming voormalig postkantoor 

Schagen”.  

 

 Wethouder Groot ontraadt de motie.  

  

Sprekers: Mulder, Van de Beek, Komen, Lensink, Bas, Bredewold. 

 

 De voorzitter gaat over naar de tweede termijn. 

 

 Sprekers: Mulder, Wethouder Groot, Komen. 

 

 Na de discussie zijn de volgende toezeggingen gedaan: 

- de griffier  zegt toe een thema-avond te organiseren over “Winkelbestand 

Schagen”. 

- Wethouder Groot zegt toe aandacht te hebben voor de bomen bij het voormalig 

postkantoor Schagen en neemt dit mee in een gesprek met de ondernemer over 

het plan ontwikkeling. 

 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 

 De motie wordt met 5 stemmen voor (SP, D66, Seniorenpartij) en 22 stemmen tegen 

verworpen.   

 

 

22. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 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. 


