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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
24 september 2019 
19.30 uur 
Raadzaal gemeente Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
Mevrouw E. Zwagerman/de heer G.E.P. Meijer 
Aanwezig 28 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), B.J. Glashouwer (CDA),  
P. de Nijs-Visser (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA),  
J. Wiskerke (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij),  
A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), C.C. 
Wang (Seniorenpartij Schagen), I.L. Kroon (VVD), A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), J. van de 
Beek (VVD), W.J. Stam (VVD), J. Th. Kröger (JESS), L. Dignum (JESS), S.C. Kruijer (JESS), 
H.C.P.M. Piket (PvdA), M.A. Leijen, J.C. Schrijver (PvdA),  F. Teerink (Duurzaam 
Schagen), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), H.P. Bredewold (Wens4U). 
 
L.A.J. Riteco (GroenLinks) 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), 
J.M. Kruit (JESS), J.J. Heddes (PvdA)  

 

 
Agenda 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Afscheid griffier mevrouw E. Zwagerman 

De voorzitter spreekt haar grote waardering uit voor de griffier, mevrouw Zwagerman 

en dankt haar namens het gemeentebestuur en de raad voor al haar verrichtte 

werkzaamheden. 

Mevrouw Zwagerman bedankt iedereen voor de fijne en goede samenwerking. 

 

3. Beëdiging nieuwe griffier, de heer G.E.P. Meijer 

De heer Meijer wordt geïnstalleerd als de nieuwe griffier van de gemeente Schagen. 

Hij wordt van harte welkom geheten door de raad en het gemeentebestuur. 

 

4. Bepaling stemvolgorde 

Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
de heer Kroon als eerste zijn stem uit. 

 

5. Inspreekrecht inwoners 

De heer Van der Stoop spreekt in namens de bewoners van het nieuwe 

appartementencomplex aan de Beethovenlaan over het realiseren van een vissteiger 

en overhandigd de wethouder hiervoor opgehaalde handtekeningen. 

 

T Wethouder Heddes vindt het een mooi burgerinitiatief en zegt toe hierop terug te 

komen.  

 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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De heer Van Kampen spreekt als voorzitter van museum Vreeburg in over  De Blokhut. 

 
6. Vragenuur raadsleden 

Mevrouw Mulder vraagt of er bij de overname van De Blokhut rekening wordt 

gehouden met het sociale component. 

 
De heer Rijnders 
De heer Rijnders vraagt of het al enigszins duidelijk is wat de gemeente voor plannen 

met het pand heeft. 

Wethouder Beemsterboer meldt dat het proces van aankoop door de gemeente in 
gang is gezet. De gemeente wil eerst in gesprek met de huidige gebruikers en 
vervolgens de mogelijkheden in kaart brengen.  

7. Mededelingen 
Mevrouw Van Kampen wordt bij monde van de vice-voorzitter van de raad, de heer 
Kröger, van harte gefeliciteerd door de raad met haar herbenoeming voor een 2e 
termijn als burgemeester van de gemeente Schagen. 

 
8. Aangekondigde moties en amendementen 

Amendement: 
Het amendement van de VVD over de grondprijzenbrief wordt behandeld bij 

agendapunt 25. 

 

Moties: 

Motie  VVD Uitbreiding mogelijkheid tot kosteloze huwelijken 
Motie CDA Wonen (is niet ingediend) 
Motie VVD, Jess en Seniorenpartij Stimulering politieke participatie jongeren 
Motie CDA en Jess Overname AEB  

Motie VVD Strandopgang Petten 

Motie D66 Fonds sociale woningbouw 

Motie PvdA en Jess Behoud kwartierdienst spits NS 

 
9. Vaststellen agenda.  

De heer Van de Beek wil agendapunt 21 “Vaststelling bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe Zonnepark” en 
agendapunt 24 “Vaststelling bestemmingsplan Sportlaan 57 Oudesluis” verplaatsen 
naar de bespreekstukken. 
 
De heer Jansen wil agendapunt 17 “Vaststellen plan van aanpak Regionale Energie 
Strategie (RES)” verplaatsen naar de volgende vergadering. 
De heer Schrijver benadrukt het belang om het proces van de Regionale Energie 
Strategie (RES) wél door te laten gaan. 
 
De heer Jansen trekt zijn voorstel in. Dit agendapunt 17 blijft een hamerstuk bij deze 
vergadering. 
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld 

10. A. Besluitenlijst raadsvergadering 25, 27 juni en 3 september 2019 

De besluitenlijsten  van 25 en 27 juni en die van 3 september worden ongewijzigd 

vastgesteld. 
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B. Toezeggingenlijst  

 De notitie speelautomatenhal wordt geagendeerd voor de oordeelsvormende raad van 

15 oktober. Deze toezegging wordt hiermee van de toezeggingenlijst gehaald. 

 

11.  A. Ingekomen post 
De heer Van de Beek wil het onderweg 5G, waar een aantal brieven over gaan, 
bepreken tijdens een oordeelsvormende vergadering.  
 
Tevens ontvangt hij graag een afschrift van de beantwoording van het college op de 
brief “informatie over het deurloper-idee van een brug met betrekking tot het gat van 
Schagen en bijeenkomst over Dromen voor de Westfriese Omringdijk”. 
 
Met betrekking tot de Ingekomen post over de begraafplaats te Sint-Maartensbrug 
geeft de heer Lensink aan, dat het CDA  dit onderwerp behandeld wil zien in een 
oordeelsvormende vergadering en zelf hiervoor hiervan een discussienota zal maken. 
 
De heer Slijkerman ziet graag de raadsinformatiememo over de bouw in Schagen aan 
de Menisweg terug in een oordeelsvormende vergadering.   
 
B. Artikel 43 vragen 
De heer Stam heeft geen bevredigend antwoord ontvangen op de vragen over de 
brand aan de Nieuwstraat en doet een tekstvoorstel.   

T. De voorzitter zegt toe uit te zoeken of dit juridisch kan en komt hier via de Griffie op 
terug. 
   

Hamerstukken 

 

12. Benoeming burgerlid commissie Ruimtelijke kwaliteit 

De selectiecommissie draagt mevrouw Van Iterson uit Schagen voor als burgerlid van 

de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De gemeenteraad stemt in met haar voordracht. 

Mevrouw Van Iterson legt vervolgens de belofte af. 

 

13. Afstemmingsverordening Participatiewet 2019 

 

14. Verordening individuele studietoeslag 

 

15. Verlengen overeenkomst accountantsdiensten 

 

16. Coördinatiebesluit Oostwal 157/Dorpsweg 23 Warmenhuizen 

 

17. Vaststellen plan van aanpak Regionale Energie Strategie (RES) 

 

18. Hardheidsclausule Verordening Starterslening 

 

19. Vaststellen bestemmingsplan Grote Sloot 121 te Burgerburg 

 

20. Meerjarenprognose Grondexploitaties 2019  
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22. Verordening rechtspositie raads,- en commissieleden (steunfractieleden) Schagen 

2019 

 

23. Vaststellen afrekening fractievergoedingen 

 

De punten 12 t/m 20, 22 en 23 worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Ter bespreking 

21.  Vaststelling bestemmingsplan en omgevingsvergunning bestemmingsplan 

Buitengebied Zijpe Zonnepark 

Sprekers 1e termijn;  Van de Beek, Broersen, wethouder Beemsterboer. 

 

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. Het raadsvoorstel wordt aanpast. 

Het onderdeel Financiële consequenties met daar in de zin “Ten behoeve van het 

bouwplan is een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer afgesloten.” Is 

geschrapt. De raad stemt unaniem in met het aangepaste voorstel. 

24. Vaststelling bestemmingsplan Sportlaan 57, Oudesluis 
Sprekers 1e termijn; Stam, Jansen, wethouder Beemsterboer. 

De heer Jansen legt namens D66 een stemverklaring af. Zijn fractie vindt dit geen 
ideale situatie, maar zal wel instemmen met het voorstel. 

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. De raad stemt unaniem in met het 
voorstel. 

25. Grondprijzenbrief 2019 

1e termijn sprekers: Stam, Broersen, Schrijver. 

 

De heer Stam dient een amendement in en licht deze toe. Na discussie trekt hij het 

amendement in.   

  

  De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming. De raad stemt met 1 stem tegen 

(D66) en 27 stemmen voor. Het voorstel is aangenomen. 

 

26. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie VVD, Jess en Seniorenpartij stimulering politieke participatie jongeren  

De heer Kroon licht de motie toe. 

De motie wordt toegelicht door de heer Kroon (VVD)  

Wethouder Van der Veek omarmt de motie en gaat ermee aan de slag.  

 

Motie VVD Uitbreiding mogelijkheid tot kosteloze huwelijken 

De heer Van de Beek licht de motie toe. 

  

T.  De voorzitter zegt toe een en ander verder te onderzoeken en in september 2020 met 

een rapportage en een overzicht te komen van de budgethuwelijken. 
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De motie wordt in stemming gebracht en met 19 stemmen tegen (CDA, Senioren 

Partij, Duurzaam Schagen, JESS en Wens4U) en 9 stemmen voor verworpen. 

 

Motie CDA en JESS Overname AEB 

De motie wordt toegelicht door de heer de heer Slijkerman.  

 

Sprekers 1e termijn; Teerink, Rijnders, Bredewold, Jansen, Van de Beek, Schrijver,  

Lensink, Kröger. 

 

Wethouder Heddes vraagt de tijd om een en ander te kunnen onderzoeken. 

 

De motie wordt aangehouden. 

 

Motie VVD strandopgang Petten 

De motie wordt toegelicht door de mevrouw Van Wijk. 

 

Sprekers 1e termijn;  Vonk, Piket, Bredewold. 

 

Wethouder Beemsterboer stelt voor koers te houden volgens de afspraken van 2019. 

 

Sprekers 2e termijn; Van Wijk, Vonk.  

 

De motie wordt in stemming gebracht en met 18 stemmen tegen (CDA, PvdA, JESS,  

Wens4U en D66) en 10 stemmen voor verworpen. 

 

Motie D66 fonds sociale woningbouw 

De motie wordt toegelicht door de heer Jansen. 

 

Sprekers 1e termijn; Van der Beek, Leijen, Bredewold, Kruijer, Broersen, Wang. 

 

De motie wordt ingetrokken en behandeld in de agendacommissie.  

 

Motie PvdA en Jess Behoud kwartierdienst spits NS 

De motie vreemd wordt toegelicht door de heer Dignum (JESS). 

 

Sprekers 1e termijn; Teerink, Lensink, Bredewold, Van der Beek, Rijnders, Wang 

(Senioren Partij).  

 

 Sprekers 2e termijn; Dignum. 

  

 De motie vreemd wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.  
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27. Sluiting 

Vastgesteld in de vergadering van 12 november  2019. 
 
 
De raadsgriffier,                                          De voorzitter, 

 
 

De heer G.E.P. Meijer                 Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
 
 
Het integrale audioverslag is t.z.t. te raadplegen via Link 
 

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/551858/Gemeenteraad%2024-09-2019
https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/551858/Gemeenteraad%2024-09-2019

