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Locatie: 
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Extra aanwezig: 

 

 

19 juni 2018. 

19.30 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

Dhr. J. van de Beek (voorzitter), dhr. L. Hooghiemstra (griffier oordeelsvormende 

vergadering), dhr. P.N.S. Boon (CDA), dhr. H.C. Broersen (CDA), mw. P. de Nijs-Visser 

(CDA), dhr. P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), dhr. C.C. Wang (Seniorenpartij 

Schagen), dhr. L.G.M. Roozendaal (Seniorenpartij Schagen), mw. M.C.M. Mulder-Keij 

(Seniorenpartij Schagen), mw. M.A.F. Wijnker (Seniorenpartij Schagen), dhr. I.L. Kroon 

(VVD), dhr. W.J. Stam (VVD), mw. A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), dhr. C. Blok (VVD), dhr. 

J.Th. Kröger (JESS), dhr. S.C. Kruijer (JESS), dhr. R. Helvrich 9 (Jess), mw. M.A. Leijen (PvdA), 

dhr. J.C. Schrijver (PvdA), dhr. Y.F de Nijs (PvdA), mevr. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. M. 

Ismael (GroenLinks), dhr. R. Maarschall (GroenLinks), dhr. B.W. Sintenie (GroenLinks), dhr. H. 

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

Bredewold (Wens4U), mw. M.C. Verloop (Wens4U), dhr. F. Koop (Duurzaam Schagen), dhr. 

R. Verhoef (Duurzaam Schagen). 

 

Wethouders J.C.J. Beemsterboer, S.J.A. van der Veek, J. Kruit, H. Heddes en burgemeester 

M.J.P. van Kampen-Nouwen. 

 

 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

  

3.  Insprekers 

 - dhr. K. de Wit, OFS Recreatie en Toerisme m.b.t. agendapunt 9; 

 - dhr. M. van Rossum, dorpsraad Warmenhuizen m.b.t. agendapunt 12; 

 - M. Gielens, CPO Torenven in oprichting m.b.t. agendapunt 12; 

 - E. van Dijke m.b.t. agendapunt 12. 

  

 Overige sprekers: Kroon, Vogel, Rijnders, De Nijs. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.  Besluiten en toezeggingenlijsten 

 a. Vaststellen besluitenlijst 15 mei 2018 

Mw. Van Wijk mist bij agendapunt 7 (Onderhoud Sint Maartensweg/Grote Sloot) 

de toezegging van de ph. dat de desbetreffende ambtenaar contact gaat 

opnemen met de bewoners van de Sint Maartensweg en met hen in gesprek zal 

gaan.  

 

De besluitenlijst wordt met inachtneming van deze opmerking vastgesteld. 

  

T  Naar aanleiding van het verslag vraagt dhr. Roozendaal naar de stand van 

zaken m.b.t. de toegang van het Van Blanckendaellpark. Ph. Beemsterboer 

geeft hierop een nadere toelichting en zegt toe dat een en ander voor 6 

augustus afgerond zal zijn. 

 

b.  Toezeggingenlijst: 

De toezeggingenlijst wordt doorgenomen. 

 

  

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  



 

 pagina 2 van 3 

 

6.  Mededelingen in het kader van de actieve informatie plicht 

 a. Mededelingen portefeuillehouders: 

 

- ph. Van der Veek m.b.t. overschot Noorderkwartier. 

 

- ph. Beemsterboer m.b.t. invalide toegang Petten. Onderwerp wordt toegevoegd aan 

  de lijst van lopende projecten. 

 

- ph Heddes m.b.t.: 

 Krankhoorn, in samenspraak met omgeving wordt afgezien van voetpad; 

 b. 2 juli gaat 2e fase Veilingweg van start; 

 c. bewegwijzering i.v.m. aanpassing diverse wegen. 

 

 

b. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

    Dhr. Kröger geeft als ambassadeur van de RUD aan dat er op 21 juni een overleg  

    is. Na het weekend zal hij een en ander terugkoppelen naar de oordeelsvormende 

    vergadering. 

  

7.  Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties. 

 

a. 034 Raadsinformatiememo Tekenen intentieovereenkomst herontwikkeling   

 Veluweweg 44 Waarland 

  

Sprekers: Vogel, Schrijver, ph. Beemsterboer, Leijen, Wang. 

 

T Ph. Beemsterboer zegt toe dat de oordeelsvormende vergadering de intentieverklaring 

              ontvangt. 

 

b. 18 05 07 brief Bomen langs de4 N241 

 Sprekers: Schrijver, Koop, De Nijs-Visser en ph. Heddes 

 

T Naar aanleiding van een vraag van mw. De Nijs, zegt ph. Heddes toe dat hij nagaat in  

              hoeverre er geluidsarm asfalt is gebruikt.  

  

c. 032 Raadsinformatiememo project integratie vergunninghouders 

   

 Sprekers: Kroon, Kalff, ph. Van der Veek, Kröger, Bredewold, Wijnker, Rijnders, Ismael,  

              Koop en ph. Kruit. 

   

 Mw. Bredewold geeft ph. Van der Veek de suggestie mee meer aandacht te schenken  

              aan de informatieverstrekking over deze open inloopmiddagen en mw. Wijnker vraagt  

              aandacht voor een inloopavond. 

 

T.  Ph. Van der Veek zegt tot slot toe dat hij nagaat hoeveel er gedaan wordt aan de 

psychosociale begeleiding van de statushouders. De oordeelsvormende vergadering zal 

hier schriftelijk over worden geïnformeerd. 

 

 

8.  Rondvraag 

 De diverse onderwerpen worden desgevraagd nog nader toegelicht. De fractie van de 

VVD is niet geheel tevreden met de beantwoording van de vragen over de bebording in 

verband met de wegwerkzaamheden in het centrum van Schagen en verzoekt een 

nadere schriftelijke reactie op hetgeen hij tijdens deze vergadering naar voren heeft 

gebracht. 

 

9. Beleidsnotitie visie Verblijfsrecreatie NHN 

Sprekers: Van Vuuren, Verhoef, ph. Beemsterboer, Kröger, Maarschall, Bredewold, Koop, 

Boon, Vriend, Kroon, Vogel, Rijnders. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 3 juli 2018. 
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10. Vaststelling bestemmingsplan Grote Sloot 460 Oudesluis 

Sprekers: Bredewold, Helvrich, Verhoef, Wang, Stam, Vogel, Schrijver en ph. 

Beemsterboer. 

 

T.  Na de nodige discussie zegt ph. Beemsterboer toe dat hij voor de raadsvergadering nog 

met een antwoord komt op de vraag “Waarom is het bouwvlak groter dan de 

bestaande schuur?”. 

   

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 3 juli 2018. 

 

 

11.  Bestemmingsplan Oostwal 2 Tuitjenhorn 

Sprekers: Stam, Wang, Helvrich, Vogel en ph. Beemsterboer. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel gewijzigd als hamerstuk te 

agenderen voor de raad van 3 juli 2018, waarbij de fracties van de Seniorenpartij en de 

VVD een stemverklaring gaan afleggen. 

12.  Ontwikkeling Torenven 

Sprekers: mw. Mulder, Stam, Schrijver, Vogel, Rijnders, S.C. Kruijer, Bredewold, Koop, 

Broersen, ph. Beemsterboer en Rijnders. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de vergadering van 3 juli 2018 

 

13. Bespreken aangekondigde moties 

 a. Motie CDA schone vuilniswagens 

 Sprekers: Broersen, Verloop, Mulder, De Nijs, Van Wijk en Vogel 

 

 De fractie van het CDA trekt de motie in. 

 

 b. Motie Duurzaam Schagen boeket bij 50 jarige huwelijken 

 Sprekers: Koop, Verloop, burgemeester Van Kampen en Bredewold. 

 

De fractie van Duurzaam Schagen deelt mee dat zij nog niet weten of zij deze motie in 

de raad van 3 juli gaan inbrengen. Zij willen een en ander eerst nog opnieuw binnen de 

fractie bespreken. 

 

 

14. Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 4 september 2018, 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

         

             


