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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

19 december 2017 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman 

Aanwezig 27 leden: S.M. Lensink (CDA), A.T. Kleimeer (CDA),  

B.J. Glashouwer (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), J. Wiskerke (CDA), B.J. Wolters (CDA), 

J.A.M. Klaver (CDA), P.H.M. Huits (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), J.J. Heddes (PvdA),  

J.W. Janssen-de Koning (PvdA), M.A.J. Moussault (PvdA), J.C. Schrijver (PvdA),  

V.C. van Vuuren (PvdA), R.A.J. Takes (VVD), P.J. Marees (VVD), J. van de Beek (VVD),  

W.M. van de Sande (VVD), J. Th. Kröger (JESS), M. Puttenaar (JESS), H.P. Bredewold 

(Wens4U), F. Teerink (Duurzaam Schagen), J.F. Bas (D66), W.P. Rijnders (SP), P.F.J. Vriend 

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

(Seniorenpartij Schagen)  

H. De Ruiter (JESS), C.E. Ackerman (VVD) 

 

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 

 

 

2.  Afscheid de heer J.P. Komen / Toelating raadslid de heer W. Rijnders 

De heer Komen neemt afscheid van de raad. De heer Teerink en Van de Beek houden 

een afscheidswoordje en overhandigen bloemen en afscheidscadeaus namens de raad 

en de VVD. 

 

 Mevrouw Janssen deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit 

de heer Klaver, de heer Marees en mevrouw Janssen, mee dat deze zijn onderzocht en 

in orde zijn bevonden. De heer Rijnders legt de belofte af. De heer Rijnders kan worden 

toegelaten als lid van de gemeenteraad.  

 

3. Bepalen stemvolgorde 

 Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt mevrouw 

Glashouwer als eerste haar stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

 Er zijn geen insprekers. 

  

5. Vragenuur raadsleden 

- De heer Van de Beek vraagt of er ideeën zijn voor de overlast in de wijken. 

 - De brieven over de gaswinning Veld Slootdorp in relatie met Oudesluis zullen op 

verzoek van de heer W. Rijnders (SP) geagendeerd voor de commissie Bestuur 

van 31 januari 2018. 

 - De heer Schrijver (PvdA) verzoekt de aanvullende vraag over het fietspad langs 

de N245 naar de commissie Ruimte van 29 januari 2018 door te sturen.  

 

Reactie college: wethouder Beemsterboer, Van Kampen.  

  

  

Besluitenlijst gemeenteraad 
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6. Aangekondigde moties en amendementen 

 Amendementen 

 - Amendement JESS “Subsidie voor de oudere medemens” behorende bij 

agendapunt 13 “Evaluatie subsidiebeleid” 

 - Amendement JESS “Subsidie voor kleine verenigingen en stichtingen” behorende 

bij agendapunt 13 “Evaluatie subsidiebeleid” 

 - Amendement JESS “Subsidie voor mensen met een beperking” behorende bij 

agendapunt 13 “Evaluatie subsidiebeleid” 

 - Amendement PvdA, CDA en Wens4u “Kaders beeldende kunst” behorende bij 

agendapunt 21 “Kaders beeldende kunst” 

 - Amendement VVD en SP “Kaders beeldende kunst” behorende bij agendapunt 

21 “Kaders beeldende kunst” 

 - Amendement JESS, VVD en SP “Doorbreken trendmatige verhoging” behorende 

bij agendapunt 22 “Belastingverordeningen 2018” 

 Moties 

 - Motie CDA “Lijkbezorgingsrechten / Verhoging grafrechte” behorende bij 

agendapunt 22 “Belasting verordeningen 2018 punt F.  

 Moties vreemd aan de orde van de dag bij agendapunt 23 

 - Motie Wens4u “Noodfonds kinderhulp”  

 - Motie CDA “Dubbel grond gebruik zonnepanelen bij zonneweiden 

 - Motie D66 “Aansluiten bij de Statiegeldalliantie 

 - Motie Seniorenpartij “Zonneweiden” 

 

7. Vaststellen agenda 

 Voorgesteld wordt om de 3 amendementen behorende bij agendapunt 13 

“Subsidiebeleid” als eerste bespreekstuk te behandelen, maar het raadsvoorstel als 

hamerstuk te houden. De raad stemt hiermee in. 

   

8a.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 7 november 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

8b. Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen 

Besloten is dat de volgende toezeggingen zijn afgedaan: 

- Dementievriendelijke gemeente (de motie is uitgevoerd) 

- Mogelijke opvolger starterslening (is in de raad van 27 september aan de orde geweest) 

- Leges en precario kleine commerciële evenementen (de leges zijn in zijn geheel 

afgeschaft in het voorstel wat voorligt) 

- Openstaande toezegging 2e bedrijfswoning (toezegging kwam in een variatie 2 keer 

voor; 1 keer bij de raadsvergadering van 26 september, met raadsinformatiememo 64a is 

deze afgedaan) 

- Gesprek LTO over initiatieven huisvesting seizoenarbeiders heeft plaatsgevonden 

(afspraak is dat het LTO meepraat als er een concreet plan voorligt) 

- Aandacht voor Eenzaamheid (was in het kader van de week van de eenzaamheid, 

wijkteams hebben hier aandacht voor en ook het “geluksbudget” gaat hier hopelijk bij 

helpen) 

- Memo horizontaal toezicht provincie. De memo zit bij de ingekomen stukken voor de 

raad. 

 

9a. Ingekomen post  

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

- De beantwoording van brief 17 12 01 van de Fietsersbond, betreffende “brief 

verkeersbesluiten” (Bas D66) in de commissie Ruimte 

 

9b. Artikel 41 vragen 

 De fractie van JESS heeft een aanvullende opmerking. Zorg ervoor dat het Plein 1945 te 

Petten deze winter (ijs en weder diende) ook daadwerkelijk gebruikt kan worden als 

ijsbaan. 

 

Hamerstukken 

 

10. Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Doorwerking 

11.  Herbenoeming leden Rekenkamercommissie 

12. Benoeming medewerker Griffie 

13. Evaluatie subsidiebeleid 

14. Subsidieverordening 
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15. Voorstel Integraal Huisvestingsprogramma 2019-2023 gemeente Schagen 

16. Aanbesteding accountantsdiensten 2018 en 2019 

17. Wijziging verordening ex artikel 213 Gemeentewet 

18. De Kop Werkt Jaarprogramma 2018 

 Agendapunten 10 t/m 18 worden zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel 

besloten. 

 

Hamerstuk met stemverklaring 

 

19.  Verordeningen toeristen- en forensenbelasting 2018 

 De heer Kröger legt namens JESS een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt met 2 stemmen tegen (JESS) en 25 stemmen voor aangenomen. 

 

Ter bespreking 

 

13. Amendementen bij Evaluatie Subsidiebeleid 

De heer Kröger geeft een toelichting op de 3 ingediende amendementen van JESS bij 

het onderwerp “evaluatie subsidiebeleid”. 

 

Wethouder Blonk raad het amendement “subsidie voor de oudere medemens” af.  

 

 Sprekers: Rijnders, Bas, Heddes, Sanders, Mulder, Teerink, Bredewold. 

 

De heer Kröger trekt amendementen 1 en 3 in. Amendement 2 wordt niet in stemming 

gebracht, maar hieruit zal wel de eerste bullit worden overgenomen door de 

portefeuillehouder en worden aangepast in het raadsbesluit.  

 

 De voorzitter brengt het gewijzigde raadsvoorstel in stemming. 

 Het raadsvoorstel wordt met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen (JESS) aangenomen. 

 

20.  Evaluatie mantelzorgbeleid 

 Sprekers: Van de Sande. 

  

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

21.  Kaders beeldende kunst 

 De heer Sanders geeft een toelichting op het amendement van CDA, PvdA en Wens4u. 

De heer Heddes en mevrouw Bredewold geven hier hun aanvulling op.  

 

De heer Van de Beek geeft een toelichting op het amendement van VVD en SP. 

De heer Rijnders geeft hier een aanvulling van de SP op. 

 

Reactie college: wethouder Blonk. 

 Sprekers in de eerste termijn: Kröger, Bredewold, Bas, Mulder, Sanders, Takes.  

 

De voorzitter brengt het amendement van CDA, PvdA en Wens4U in stemming. 

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

aangenomen. 

 

De voorzitter brengt het amendement van de VVD en SP in stemming. 

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

verworpen. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Het raadsvoorstel wordt met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD en SP) 

aangenomen. 

 

22.  Belastingverordeningen 2018 

De heer Kröger geeft een toelichting op het amendement van JESS, VVD en SP. 

De heer Wiskerke geeft een toelichting op de motie van het CDA. 
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Reactie college: wethouder Van Dijk. 

Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan er na de zomer in 2018 in de commissie 

bestuur de stand van zaken terug te koppelen. 

 Sprekers: Puttenaar, Takes, Van de Beek, Rijnders, Teerink, Vriend, Wiskerke, Bredewold, 

Bas, Gashouwer.  

 

De voorzitter brengt het amendement van JESS, VVD en SP in stemming. 

De heer Teerink geeft een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel.  

Het amendement wordt met 7 stemmen voor (JESS, VVD en SP) en 22 stemmen tegen 

verworpen. 

 De voorzitter zegt toe in de geest van de motie in gesprek te gaan met de 

begrafenisverenigingen en andere steakhouders en nog voor het vaststellen van de 

belastingverordeningen 2019 het resultaat terug te koppelen.   

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 

Alle belastingverordeningen worden unaniem aangenomen. 

23.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

23.1 Noodfonds kinderhulp (Wens4u) 

  Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie. 

Reactie college: De motie wordt door wethouder Blonk overgenomen. Er zal in 

Noordkop verband over worden gesproken. Ook is er nog een relatie met de 

WMO. Dit zal hij terug koppelen in de commissie Samenleving. 

23.2 Verhoging zonneweiden (CDA)  

 De heer Wiskerke geeft een toelichting op de motie. 

 Reactie college: wethouder Van der Veek  

Sprekers: Bredewold, Schrijver, Bas, Van de Beek, Kröger, Slijkerman, Schouten, 

Teerink.  

Reactie college: Van Kampen, wethouder Beemsterboer,  

Sprekers: Schouten, Kröger 

 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 

Mevrouw Bredewold legt een stemverklaring af en stemt tegen het voorstel.  

  

De motie wordt met 11 stemmen voor (CDA en PvdA (Moussault en Van Vuuren) 

en 16 stemmen tegen verworpen. 

 23.3 Statiegeldalliantie (D66 en VVD) 

  De heer Bas geeft een toelichting op de motie. 

  Sprekers: Kröger, Van de Beek, Bredewold, Heddes, Rijnders, Lensink, Mulder.   

  De voorzitter brengt de motie in stemming. 

  De motie is unaniem aangenomen. 

23.4 Zonneweiden (Seniorenpartij) 

 De motie wordt ondersteund door Duurzaam Schagen.  

 De motie is ingetrokken voor stemming, nadat de portefeuillehouders (Van der 

Veek en Beemsterboer) hebben toegezegd z.s.m. te komen met beleid over de 

zonneweiden. 

24. Sluiting 

 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2018. 

 

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. 


