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Besluitenlijst gemeenteraad

6 november 2018 
19.30 uur
Raadzaal gemeente Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
Mevrouw E. Zwagerman
Aanwezig 29 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), P.N.S. Boon (CDA),
H.C. Broersen (CDA), BJ. Glashouwer (CDA), P. de Nijs-Visser (CDA),
M.A.J. Sanders (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), J. Wiskerke (CDA),
P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen),
M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), C.C. Wang (Seniorenpartij Schagen),
11. Kroon (VVD), A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), J. van de Beek (VVD), W.J. Stam (VVD), 
J. Th. Kroger (JESS), L. Dignum (JESS), S.C. Kruijer (JESS), M.A. Leijen (PvdA),
H.C.P.M. Piket (PvdA), J.C. Schrijver (PvdA), L.A.J. Riteco (GroenLinks),
F. Teerink (Duurzaam Schagen), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP),
H.P. Bredewold (Wens4U)

Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit (JESS) 
J.J. Heddes (PvdA)

1. Opening

2. Bepaling stemvolgorde
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden brengt de heer 
Riteco als eerste zijn stem uit.

3. Inspreekrecht inwoners
N.v.t.

4. Aangekondigde moties en amendementen
Amendementen bij agendapunt 7 ‘Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 t/m 2022'
- D66 en Seniorenpartij: begroting 2019 Geen parkeerplaatsen bij de Loet
- Wens4U: subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen

Moties behorende bij agendapunt 7 ‘Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 t/m 
2022’

- Wens4U: Instellen cultuur-top-fonds
- Wens4U: Percentageregeling beeldende kunst
- Wens4U: Sportcampus Muggenburg-zuid
- CDA: Financiële hygiëne
- SP: Aanbesteding Jeugdzorg plus
- Duurzaam Schagen: Mantelzorgcompliment

Motie vreemd aan de orde van de dag
- CDA en JESS: Huisvesting seizoenarbeiders naar 60
- GroenLinks, Seniorenpartij Schagen, Wens4U en SP: Nieuwe locatie fusievereniging 
voetbal
- Wens4U en GroenLinks: Kinderpardon

5. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Ter bespreking

6. Bespreking 2e tussenrapportage 2018
Mevrouw Glashouwer neemt als voorzitter van de auditcommissie het woord en 
weergeeft de bevindingen van de auditcommissie.

Sprekers in de eerste termijn: Teerink, Riteco, Leijen, Kroger, Bredewold, Rijnders, Kroon, 
Jansen.
Reactie college: wethouder Kruit geeft haar reactie op de sprekers.

Het besluit is niet één op één te vertalen naar de tussenrapportage. Graag daar bij 
volgende rapportages aandacht voor.

De heer Jansen geeft aan dat de toelichting bij het raadsbesluit niet correct is.
De tekst moet luiden gehoord hebbende de bevindingen van de auditcommissie.

Sprekers in de tweede termijn: Bredewold, Rijnders, Leijen.
Reactie college: wethouder Kruit geeft haar reactie op de sprekers.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Mevrouw Bredewold geeft een stemverklaring af. Zij stemt in met het besluit behoudens 
het besluit genoemd onder punt 8.
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.

7. Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 t/m 2022
a. Beantwoording Technische vragen

Geen opmerkingen.

b. Algemene Beschouwingen
Alle fractievoorzitters geven een toelichting op hun algemene beschouwingen.

De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering.

Wethouder Kruit geeft haar reactie op de algemene beschouwingen en de moties.
Bij de nota van uitgangspunten komt een toelichting op de financiële indicatoren. Dit 
wordt besproken met de auditcommissie. Daarnaast wil ze met de auditcommissie een 
ondergrens voor het weerstandsvermogen afspreken.

Tevens zegt wethouder Kruit toe dat er een raadsinformatie komt over de evaluatie van 
het eerste half jaar van de gebiedscoördinatoren.

Wethouder Beemsterboer geeft zijn reactie op de algemene beschouwingen en de 
moties. Het energieverbruik in de recreatiehaven is niet inzichtelijk voor de stichting. Ze 
vragen er al een paar jaar om, hij zegt toe dat de stichting deze krijgt.

Wethouder Heddes geeft zijn reacties op de algemene beschouwingen en de moties. 
Wethouder Van der Veek geeft zijn reacties op de algemene beschouwingen en de 
moties.
Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de algemene beschouwingen en 
de moties.

Sprekers in de tweede termijn: Kroger, Bredewold, Vriend, Leijen, Rijnders, Teerink, Jansen, 
Wang, Riteco, Glashouwer, Van de Beek, Lensink.
De voorzitter zegt toe vragen uit de algemene beschouwingen nog schríftelijk te 
beantwoorden.
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De voorzitter brengt het amendement van D66 en Seniorenpartij Schagen "Geen 
parkeerplaatsen aan de Loet” in stemming.
Het amendement wordt met 8 stemmen voor (D66, Seniorenpartij Schagen, Duurzaam 
Schagen, GroenLinks en Wens4U) en 21 stemmen tegen verworpen.

De voorzitter brengt het amendement van Wens4U "Subsidiëring energiebesparing 
bestaande koopwoningen" in stemming.
Het amendement wordt met 8 stemmen voor (Wens4U, D66, Duurzaam Schagen, 
Seniorenpartij Schagen en GroenLinks) en 21 stemmen tegen verworpen.

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 1 stem tegen (D66) en 28 stemmen voor aangenomen.

7.1 De voorzitter brengt de motie van Wens4U “Instellen cultuur-top-fonds" in stemming. 
De motie wordt ingetrokken n.a.v. de toezegging van wethouder Kruit een onderzoekje 
te doen of de motie uit te voeren is.

7.2 De voorzitter brengt de motie van Wens4U “Percentageregeling beeldende kunst” in 
stemming. De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor (Wens4U, GroenLinks, 
Duurzaam Schagen en D66) en 25 stemmen tegen.

7.3 De voorzitter brengt de motie van Wens4U “Sportcampus Muggenburg-Zuid" in 
stemming. De motie wordt ingetrokken n.a.v. de toezegging van wethouder Kruit deze 
variant mee te nemen in het onderzoek naar een mogelijke locatie van de 
fusieverenigingen en t.z.t .de uitkomsten van het onderzoek terug te koppelen aan de 
raad.

7.4 De voorzitter brengt de motie van het CDA “Financiële hygiëne” in stemming.
De motie wordt ingetrokken n.a.v. de toezegging van wethouder Kruit om het in de nota 
van uitganspunten begroting 2020 mee te nemen.

7.5 De voorzitter brengt de motie van de SP "Jeugdzorg plus” in stemming. De motie 
wordt verworpen met 2 stemmen voor (SP en Wens4U) en 27 stemmen tegen.

7.6 De voorzitter brengt de motie van Duurzaam Schagen "Mantelzorgcompliment" in 
stemming. De motie wordt gewijzigd (i.p.v. C200,- C50,-) aangenomen met 4 stemmen 
tegen (PvdA, SP) en 25 stemmen voor.

8. Moties vreemd aan de orde van de dag

8.1 Huisvesting Seizoenarbeiders (CDA en JESS)
Voorgesteld wordt de motie door te schuiven naar de reguliere raad van 13 november. 
De raad stemt hiermee in.

8.2 Nieuwe locatie fusievereniging voetbal (GroenLinks, Seniorenpartij Schagen, SP)
Voorgesteld wordt de motie door te schuiven naar de reguliere raad van 13 november. 
De raad stemt hiermee in.

8.3 Kinderpardon (Wens4U en GroenLinks)
Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie. De heer Riteco geeft zijn 
aanvulling.
Sprekers: Lensink, Jansen, Teerink, Vriend, Kroger, Piket, Van de Beek, Rijnders. 

Portefeuillehouder Van Kampen geeft haar reactie op de motie.

De voorzitter brengt de motie in stemming.
De motie wordt met 17 stemmen tegen (CDA, VVD en JESS) en 12 stemmen voor 
verworpen.
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9. Sluiting

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2018. 

De raacjs^riffier, De voorzitter,

Mevrouw t. Zwagerman MexroywM.J.P. van Kampen-Nouwen

Het integrale video verslag is een aantal dagen na èę Vergadering te raadplegen op de 
gemeentelijke website van de gemeente naar sprekers^agendapunten en 
vergaderstructuur per agendapunt.
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