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Tijdstip: 

Locatie: 
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Extra aanwezig: 

 

 

15 mei 2018. 

19.30 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

 Dhr. F. Teerink (voorzitter), mevr. E. Zwagerman (griffier oordeelsvormende vergadering), 

dhr. P.N.S. Boon (CDA), dhr. H.C. Broersen (CDA),  M.A.J. Sanders (CDA), dhr. A.S. Groot 

(Seniorenpartij Schagen), dhr. C.C.Wang (Seniorenpartij Schagen), dhr. L.G.M. 

Roozendaal (Seniorenpartij Schagen), dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr. W.J. Stam (VVD), mw. 

A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), dhr. J. van de Beek (VVD), dhr, C. Blok (VVD), dhr. J.Th. 

Kröger (JESS), dhr. S.C. Kruijer (JESS), dhr. L. Dignum (Jess), dhr. H. de Ruiter (Jess), dhr. J.P. 

Kruijer (Jess), dhr. J.J. Heddes (PvdA), dhr. J.C. Schrijver (PvdA), dhr. Y.F de Nijs (PvdA), dhr. 

H.C.P.M. Piket (PvdA), mevr. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. L.A.J. Riteco (GroenLinks), dhr. 

M. Ismael (GroenLinks), dhr. R. Maarschall (GroenLinks), dhr. F.N.J. Jansen (D66), dhr. H. 

Vogel (D66), mevr J.M. Kalff (D66), dhr. W.P. Rijnders (SP), mevr. A.M.M. Pouw (SP), dhr. D. 

Rezelman (SP), mevr. H.P. Bredewold (Wens4U), mevr. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), dhr. 

F. Koop (Duurzaam Schagen), dhr. R. Verhoef (Duurzaam Schagen). 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer, S.J.A. van der Veek en burgemeester M.J.P. van 

Kampen-Nouwen. 

 

 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

  

3.  Insprekers 

 - Dhr. Juffermans namens Hobbytuin Vereniging Callantsoog (agendapunt 7) 

  

4.  Vaststellen van de agenda 

Dhr. Van de Beek: Vraag Seniorenpartij over de Hobbytuin Vereniging 

Callantsoog(agendapunt 8) betrekken bij agendapunt 7. 

Dhr. Kröger verzoekt agendapunt 10 en 11 om te wisselen. 

Dhr. Heddes verzoekt de rapportages GrGa (agendapunt 6b) te betrekken bij 

agendapunt 10 

 De agenda wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld. 

  

5.  Besluiten en toezeggingenlijsten 

 a. Vaststellen besluitenlijst 17 april 2018 

       De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

b.  Toezeggingenlijst: 

Sprekers: Wang, Bredewold, Schrijver, Jansen, ph Beemsterboer en ph van der Veek 

Afgedane toezeggingen: 

- Planning Weelweg 15 (is opgenomen in de LTA) 

- Presentatie NLPO (zendmachtigingen zijn verleend. Presentatie is achterhaald.) 

- Voortgang uitvoering Sociaal Domein (raad wordt per kwartaal geïnformeerd via 

RIM) 

- Mediation LSBO (nieuwe Ph gaat gesprek aan) 

- Presentatie lachgas (link naar presentatie is verzonden) 

- Motie D66 ‘cultuurlessen’ is naar tevredenheid beantwoord. 

N.a.v. 

- Toezeggingen provinciale gelden weidevogels wordt de tekst van de 

toezegging gewijzigd.  

-  Toezegging opknappen park Waldervaart opmerking van mevr. Bredewold 

toevoegen. 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  
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6.  Mededelingen in het kader van de actieve informatie plicht 

 a. Mededelingen portefeuillehouders: 

- Ph. Beemsterboer geeft een korte uitleg m.b.t. het geagendeerde overzicht  

  van de projecten en geeft op een aantal onderwerpen een korte toelichting. 

Sprekers: Broersen, Kroon, Kruijer (S.C.), Roozendaal, Sanders 

L.T.A.  n.a.v. vraag Broersen. Ontwikkeling Torenven mogelijk een voorstel in de raad van 3 juli 

2018. 

 Broersen en Kroon over centrum ontwikkeling Waldervaart. Graag meer aandacht voor 

inhoudelijke terugkoppeling en niet alleen procedureel. 

 N.B. op 22 mei is de derde nieuwsbrief verstuurd aan diegene die zich daarvoor 

aangemeld hebben. De nieuwsbrieven staan ook op www.schagen.nl/waldervaart 

onder het kopje nieuws. 

 Roozendaal m.b.t. mogelijke ontwikkelingen Camping Zeeman te Callantsoog. 

 Sanders vraagt aandacht voor de positie van Wijkvereniging Groeneweg bij de 

ontwikkeling Regioplein/Sportlaan te Schagen 

  

- Ph. Van Kampen  

Doet een oproep voor het invullen van de prioriteitenpeiling Integraal 

Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 

 

 -  Ph. Van der Veek  

   Doet verslag van de het gesprek van de Dorpsraad Tuitjenhorn, aanwonenden en   

initiatiefnemers tweede fase Rockershuijs. Partijen liggen uit elkaar. Het college zal 

binnenkort een standpunt innemen. 

 

Ph. Beemsterboer  geeft een aanvulling op het overzicht. 

L.T.A.  Ligt een verzoek van A.H. om de uitbreiding op een andere locatie in/bij/naast het 

Makado te realiseren. Mogelijk in de raad van 3 juli een voorbereidingsbesluit. 

L.T.A. ’t Zand Noord uitbreiding 50 woningen. Planning is raad september een voorstel.  

 

b. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

    De beide rapportage Gr Ga worden betrokken bij agendapunt 10. 

     De rapporteurs worden bedankt voor hun werk. 

 

7.  Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties. 

 De fractie van de VVD heeft verzocht een tweetal brieven te agenderen. 

1: Verkeerssituatie en staat van onderhoud St Maartensweg en heeft hier ook vragen 

over gesteld. Deze zijn beantwoord en bijgevoegd. 

Sprekers: Wijk-Ligthart, Roozendaal, ph. Van der Veek. 

De fractie van de VVD geeft aan met een motie te komen over de onderhoudssituatie 

T. Sint Maartensweg/Grote Sloot. De Ph verzoekt de afdeling even de tijd te geven om een 

planning te maken. In de begroting 2018 is geen geld geraamd voor groot onderhoud. 

Mogelijk wel in 2019 (prioriteiten). 

 De vragen van de Seniorenpartij worden schriftelijk beantwoord. 

 De heer Roozendaal verzoekt een overzicht van de wegen die dit jaar aangepakt gaan 

worden te publiceren in het Schager Weekblad. 

T. Toegezegd wordt de lijst te publiceren. 

2. Hobbytuinvereniging Callantsoog. Ook hier is een reactie van de ph toegevoegd aan 

de agenda  Het gesprek staat gepland voor 30 mei a.s. 

De heer Juffermans spreekt in namens de Hobbytuinvereniging. 

Sprekers in 1ste termijn: Schrijver, Rijnders, Jansen, Koop, Bredewold, Beek, Riteco, ph 

Beemsterboer. 

Sprekers in 2de termijn: Bredewold, Rijnders, ph Beemsterboer,  

 

8.  Rondvraag 

Er zijn een drietal vragen gesteld door de Seniorenpartij waar nog geen schriftelijke 

reactie op binnen is.  

 De vragen van de Seniorenpartij m.b.t. toegang Blankendaalpark en de wegen worden 

schriftelijk beantwoord.  

Vraag over termijn reactie Hobbytuinvereniging Callantsoog is meegenomen bij punt 7. 

De vraag over het Makodocentrum is mondeling beantwoord. 

Sprekers: ph Beemsterboer, Roozendaal, Wijk-Ligthart, Schrijver. ph Van der Veek, 

Zwagerman. 

 

http://www.schagen.nl/waldervaart


 

 pagina 3 van 3 

 

Roozendaal : Aanvulling op verkeerssituatie Blankendaalpark. Realisatietermijn en 

tekening worden bijgevoegd. 

Wijk-Ligthart m.b.t. tot Mantelzorgcentrum Heiloo. N.B. de vraag is inmiddels schriftelijk 

beantwoord. 

Schrijver: Verkeerssituatie Oostwal.  

 

 N.B.  De agendapunten 7 en 8 liepen in de beantwoording soms door elkaar heen.  

 

 

9. Rekenkameronderzoek “Bestuurskracht na de fusie 

 De heren Van  der Kruit en Steiner van de RKC Schagen nemen plaats in de vergadzaal. 

Sprekers: Heddes, Kröger, Jansen, Kroon, Verhoef, Rijnders, Kruit, Steiner, Ph. Van 

Kampen-Nouwen, Boon, Groot, Bredewold, Ruiter, 

 

Na discussie wordt de tweede aanbeveling herschreven. Onderzoek wordt vervangen 

door: Houd de vinger aan de pols. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel,  na aanpassing van de 

tweede aanbeveling, als hamerstuk te agenderen voor de raad van 29 mei  2018. 

 

10. Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Gr Ga 

Sprekers in eerste termijn: Riteco, Jansen, Kroon, Boon, Piket, Koop, Bredewold, Kruijer, ph 

Van Kampen-Nouwen,  

 

Sprekers in tweede termijn: Freijsen-Vacano, Bredewold. 

 

De oordeelsvormende vergadering geeft mee een zienswijze in te dienen om max van  

€ 500.000,- uit het overschot van 2017 te bestemmen voor re-integratie projecten. 

   

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel, met toevoeging van 

bovenstaande zienswijze als hamerstuk te agenderen voor de raad van 29 mei  2018. 

 

N.B. Na de vergadering werd duidelijk dat er geen zienswijze op de jaarrekening 

ingediend kan worden, aangezien de aandeelhouders vergadering hierover beslist. 

Het voorstel en besluit zijn ongewijzigd als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 29 

mei 2018 

 

11.  Aanpassing APV 

Sprekers in eerste termijn: Wijk-Ligthart, Koop, Kalff, Boon, Bredewold, ph. Kampen-

Nouwen, Smit (ambtenaar). 

 

Sprekers in tweede termijn: Wijk-Ligthart, Riteco, Jansen, ph. Van Kampen-Nouwen, 

Freijsen-Vacano. 

 

N.a.v. de discussie worden de volgende wijzigingen verwerkt: 

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik wordt gewijzigd in Hinderlijk openbaar 

drugsgebruik. En onderdeel N(artikel 5:12) "langer dan 14 dagen" wijzigen in "langer 

dan 1 maand" 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel gewijzigd als hamerstuk te 

agenderen voor de raad van 29 mei  2018. 

 

12.  Vaststellen bestemmingsplan Kalverdijk nabij no. 4 te Tuitjenhorn 

Sprekers in eerste termijn: Wang, Freijsen-Vacano, Nijs, Broersen, Vogel, Stam, Maarschall, 

Kruijer, Rezelman, ph Beemsterboer. 

 

De fractie van het CDA deelt mee in de raad van 29 mei 2018 een motie in te dienen 

over de publicatie van bestemmingsplanwijzigingen en bouwplannen. 

T. Ph Beemsterboer zegt toe met een voorstel te komen over de publicaties uiterlijk in de 

raadsvergadering van september 2018. 

 N.B. N.a.v. de behandeling van de motie in de raad van 29 mei 2018 is de toezegging 

gewijzigd opgenomen in de lijst van toezeggingen van de gemeenteraad. 
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 Verder zal voor de raadsvergadering van 29 mei 2018 nog een nadere toelichting komen 

op de publicatieplicht en of het besluit wat voorligt wel rechtmatig is. 

 

Sprekers in tweede termijn: Wang, ph Beemsterboer, Groot, Vogel, Maarschall, Freijsen-

Vacano. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de vergadering van 29 mei 2018 

 

13. Vaststellen bestemmingsplan Korte Belkmerweg 3 ‘t Zand 

 Sprekers in eerste termijn: Vuuren, Vogel, Maarschall, Kruijer, Rijnders, ph. Beemsterboer. 

 

 Sprekers: Jansen, ph. Beemsterboer. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk met 

stemverklaring te agenderen voor de raad van 29 mei 2018. 

D66 legt een stemverklaring af. 

 

 

14. Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 19 juni 2018, 

 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

         

L. Hooghiemstra       J. van de Beek   

     


