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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

4 september 2018. 

19.30 uur. 

Gemeentehuis Schagen. 

Dhr. J.Th. Kröger (voorzitter), mw. M. Teijema (griffier oordeelsvormende vergadering), dhr.  

H.C. Broersen (CDA), dhr. M.A.J. Sanders (CDA), dhr. W. Vonk (CDA), dhr. P.F.J. Vriend 

(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. P.J. Vlam (VVD), dhr. L. 

Dignum(JESS), dhr. S.C. Kruijer (JESS), mw. M.A. Leijen (PvdA), dhr. J.C. Schrijver (PvdA), 

dhr. M. Ismael (GroenLinks), dhr. L.A.J. Riteco (GroenLinks), dhr. H. Vogel (D66), mw. J.A. 

Toorenent-Jonker (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. 

De heer A. Wijnker en de heer J. Duiven bij agendapunt “Wensen en bedenkingen 

Molenweg 1”. Mevrouw Schouten bij agendapunt “Wensen en bedenkingen 

snippergroen”. De heer Brantjes bij agendapunt 11 “Bespreeknotitie Tariefdifferentiatie 

rioolheffing. 

 

 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 

  

3.  Insprekers 

 De insprekers spreken in bij het betreffende agendapunt. 

 

4.  Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 11 “Bespreeknotitie tariefdifferentiatie rioolheffing” wordt behandeld na 

agendapunt 6 “Wensen en bedenkingen snippergroen”.  

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

5. Wensen en bedenkingen Molenweg 1 

Extra aanwezig de heer A. Wijnker en de heer J. Duiven 

Sprekers: Broersen, Koop, Roozendaal, Bredewold, Stam, Riteco, Leijen, Kruijer, Rijnders, 

Vogel, Wijnker, ph. Beemsterboer. 

 

De heer Stam ziet graag dat eerdere besluiten uit oude raden gerespecteerd worden. Hij 

zal oud-wethouder Bouwes vragen de eerdere besluiten op te zoeken.   

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 25 september 2018. 

 

6.  Wensen en bedenkingen snippergroen 

Extra aanwezig mevrouw Schouten. 

 

Mevrouw Schouten spreekt in bij dit agendapunt. 

 

Sprekers: Bredewold, Riteco, Schrijver, Kruijer, Rijnders, Vonk, Vogel, Wang, Verhoef, ph. 

Beemsterboer. 

 

Ph. Beemsterboer zegt toe de openstaande vragen m.b.t. o.a. het vergunningsvrij 

bouwen en huurkoop schriftelijk te beantwoorden. 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  
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De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de raad van 25 september 2018. 

 

11. Bespreeknotitie Tariefdifferentiatie rioolheffing 

 Extra aanwezig dhr. Brantjes. 

 

 Dhr Brantjes spreekt in bij dit agendapunt. 

 De voorzitter wijst op de schriftelijke inspraak van dhr Van Dipten. 

  

Sprekers: Van de Beek, Riteco, Leijen, Dignum, Rijnders, Vonk, Vriend, Verloop, Verhoef, 

Toornenent, ph. Kruit, ph. Heddes. 

 

Na discussie deelt de meerderheid de mening om het initiatief voor differentiatie van de 

rioolheffing naar huishoudens niet toe te passen. 

 

Naar aanleiding van de inspraak van de heer Brantjes zegt ph. Beemsterboer toe te 

onderzoeken of er een andere mogelijkheid is voor bedrijfsverzamelgebouwen met maar 

1 aansluiting die nu allemaal separaat een heffing krijgen. 

 

7.  Koop locatie Stationsweg 

Sprekers: Schrijver, Dignum, Rijnders, Vonk, Roozendaal, Verloop, Verhoef, Toorenent, 

Stam, Riteco, ph. Beemsterboer, Bredewold. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen 

voor de vergadering van 25 september 2018. 

 

8. Actualisatie nota grond exploitatie 

 Sprekers: Verloop, Sanders, ph. Beemsterboer. 

 

Ph. Beemsterboer zegt toe de vragen over Boskerpark, Lagedijk en waterberging Kolksluis 

voor de raadsvergadering schriftelijk te beantwoorden.  

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de vergadering van 25 september 2018. 

 

9. Nota bodembeheer 

 Sprekers: Vlam, Leijen, ph. Heddes, Vogel. 

 

Mw. Leijen en dhr. Vogel komen nog met een aantal schriftelijke vragen. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de vergadering van 25 september 2018. 

 

10. Vaststelling bestemmingsplan Slikvenpolder 

 Sprekers: Vogel, Koop, Van de Beek, Schrijver. 

 

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 

voor de vergadering van 25 september 2018. 

 

12a.  Besluiten en toezeggingenlijsten 

 a. Vaststellen besluitenlijst 19 juni 2018 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

b.  Toezeggingenlijst: 

De toezeggingenlijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.  

 

13.  Mededelingen in het kader van de actieve informatie plicht 

 a. Mededelingen portefeuillehouders: 

 Ph. Heddes: 

- Kennisgemaakt met het complexe proces van wegenoverdracht van het 

Hoogheemraadschap. 

- Compliment aan ph. Beemsterboer m.b.t. de wegen rondom het Makado.  

- Op 10 oktober is de Duurzaamheidsdag 
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Ph. Beemsterboer: 

- Start verkoop Nes Noord in oktober a.s. 

 

b. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

 Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

14.  Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties. 

 

a. 050 Raadsinformatiememo 40 000 extra woningen HbAmsterdam 

  

Sprekers: Broersen, ph. Beemsterboer. 

 

De heer Broersen geeft een toelichting over het agenderen van deze memo. 

 

15.  Rondvraag 

 De vragen over vuurwerk (PvdA) en vacatures basisonderwijs (PvdA) zijn schriftelijk 

beantwoord. 

 De vragen over het voormalig gemeentehuis/gemeentewerf Schagerbrug (VVD), de 

verplaatsing en nieuwbouw Groene Schakel (CDA) en verwijdering elektrische 

laadpalen (CDA) zijn mondeling beantwoord. 

 De vragen over de herinrichting  Schagerweg (JESS) worden schriftelijk beantwoord.  

 

Sprekers: Schrijver, Roozendaal, Stam, ph. Beemsterboer, Koop, Sanders, Kruit, ph. 

Heddes. 

 

16. Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van 16 oktober 2018, 

 

 

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                    De voorzitter, 

 

 

         

           


