
 

 

1 

 

  
 
 

 
Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
5 november 2019 
19.30 uur 
Raadzaal gemeente Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
de heer G.E.P. Meijer 
Aanwezig 28 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker vanaf 19.40 uur (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 vanaf 20.55 uur (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), W. Vonk 
(CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), 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), L.A.J. Riteco (GroenLinks), H.P. 
Bredewold (Wens4U). 
 
A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen) 
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. Mededelingen 

Geen. 

 

3. Bepaling stemvolgorde 

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

 

4. Inspreekrecht inwoners 

De heer Derksen, namens gehandicaptenplatform Schagen, Ouderenvereniging Zijpe 

en de gezamenlijke ouderenbonden spreekt hij in over de bezuinigingen in het Sociaal 

Domein (zie bijlage). 

 

De heer De Wit, spreekt namens de OFS sector Recreatie en Toerisme in over de 

toeristenbelasting (zie bijlage). 

 
5. Aangekondigde moties en amendementen 

Amendementen: 
- “Basis op orde” van D66, behorende bij agendapunt 7. 
- “Basis op orde” van de VVD, behorende bij agendapunt 7. 
- “Adviseur Geluk” van Wens4U, behorende bij agendapunt 9. 
- “Toeristenbelasting” van de SP, behorende bij agendapunt 10. 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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Moties: 
- “Afstand tot de arbeidsmarkt” van de SP, behorende bij agendapunt 9. 
- “Eigen bijdrage Wmo” van de SP, behorende bij agendapunt 9. 
- “Ouderenbudget” van de SP, behorende bij agendapunt 9. 
 

6. Vaststellen agenda.  
De heer Jansen vraagt zich af waarom “Project Basis op Orde” op de agenda staat. In 
juni is dit punt op het verzoek van het CDA aangehouden om te wachten tot de 
afronding van de Zero Base Analyse.  
 
De heer Lensink geeft aan dat zijn fractie inmiddels voldoende informatie heeft om het 
punt wel te behandelen, zeker gelet op het feit dat dit ook is opgenomen in de 
begroting. 

 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Project Basis op Orde 

De heren Van de Beek en Jansen geven een toelichting op de door hun ingediende 

amendementen. 

 

 Sprekers: Van de Beek, Jansen, ph. Heddes, Lensink, Riteco, Vriend, Kröger, Leijen, 

Bredewold. 

  

 De voorzitter brengt het amendement van D66 in stemming. 

Het amendement wordt met 6 stemmen voor (D66, GroenLinks, SP en Seniorenpartij) 

en 21 stemmen tegen verworpen. 

 

 De voorzitter brengt het amendement van de VVD in stemming. 

 Het amendement wordt met 4 stemmen voor (VVD) en 23 stemmen tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. Het besluit wordt met 

5 stemmen tegen (D66, GroenLinks en Seniorenpartij) en 22 stemmen voor 

aangenomen. 

   

8.  Bespreken 2e Tussenrapportage 2019 
De voorzitter van de auditcommissie, mevrouw Glashouwer, geeft een korte 
toelichting over de bevindingen van de auditcommissie op de 2e Tussenrapportage. 

 
Sprekers: Glashouwer, Teerink, Lensink, Riteco, Rijnders, Kroon, Schrijver, Jansen, 
Bredewold  
 
Portefeuillehouders Kruit en Van Kampen beantwoorden de gestelde vragen. 
 
De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 
 

9. Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 

a. Beantwoording Technische vragen 

Deze zijn schriftelijk beantwoord. 
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b. Algemene Beschouwingen 

Alle fractievoorzitters geven een toelichting op hun algemene beschouwingen. 

 

Sprekers: Van de Beek, Kröger, Vriend, Bredewold, Teerink, Lensink, Schrijver, 

Jansen, Rijnders, Riteco. 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

Portefeuillehouders Kruit, Van der Veek, Heddes en Beemsterboer geven een 

reactie op de algemene beschouwingen en beantwoorden nog enkele vragen.  

 

De heer Kröger neemt het voorzitterschap van mevrouw Van Kampen over. 

 

Portefeuillehouder Van Kampen reageert op de algemene beschouwingen en 

beantwoordt nog enkele vragen en neemt hierna het voorzitterschap weer over. 

 

Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op het amendement “Adviseur geluk”. 

De heer Wang dient nog een amendement in. Hij geeft een toelichting op het 

amendement “Aankoop kunstvoorwerpen”. 

De heer Rijnders geeft een toelichting op de motie “Afstand tot de arbeidsmarkt”. 

 

Sprekers in 1e termijn: Mulder, Riteco, Dignum, Rijnders, Bredewold, Lensink, Van 

de Beek, Schrijver, Teerink. 

 

Sprekers in 2e termijn: Teerink, Kröger, Schrijver, Van de Beek, Wang, Lensink, 

Riteco, Bredewold, Vriend, Jansen. 

 

De heer Rijnders geeft nog een toelichting op de motie “Eigen bijdrage Wmo” en 

de motie “Ouderenbudget”. 

 

De voorzitter brengt het amendement van Wens4U “Adviseur geluk” in stemming. 

Het amendement wordt met 2 stemmen voor (Wens4U en GroenLinks) en 26 

stemmen tegen verworpen. 

 

De voorzitter brengt het amendement van de Seniorenpartij “Aankoop 

kunstvoorwerpen” in stemming. 

Het amendement wordt met 2 stemmen voor (Seniorenpartij) en 25 stemmen 

tegen verworpen. 

 

T    De voorzitter zegt toe nog met een reactie op de motie “Schagen Regenboogstad” 

van 25 juni 2019 te komen. 

 

  Vervolgens brengt de voorzitter het voorliggende raadsbesluit in stemming. De 

heer Riteco legt een stemverklaring af. Hij stemt in met de begroting maar is 

tegen de verhoging van € 150.000 voor de basis op orde. De heer Jansen legt een 

zelfde stemverklaring af. Mevrouw Bredewold legt ook een stemverklaring af. Zij 



 

 

4 

 

stemt voor de begroting maar is tegen het schrappen van de adviseur geluk. De 

heer Vriend legt ook een stemverklaring af. Zijn partij is voor de begroting maar 

tegen bezuinigingen op de Wmo. 

 

Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

 

T De heer Rijnders trekt de motie “Afstand tot de arbeidsmarkt” in vanwege de 

toezegging van de wethouder om hierover binnenkort in gesprek te gaan. 

 

De voorzitter brengt de motie “Ouderenbudget” in stemming. 

De motie wordt met 5 stemmen voor (SP, Duurzaam Schagen en Seniorenpartij) 

en 23 stemmen tegen verworpen. 

 

Tenslotte brengt de voorzitter de motie “Eigen bijdrage Wmo” in stemming. 

De motie wordt met 4 stemmen voor (SP en Seniorenpartij) en 24 stemmen tegen 

verworpen. 

 

10. Belastingverordeningen 2020 

Spreker: Van de Beek, Teerink, Bredewold, Jansen, Riteco, Kröger. 

 

De voorzitter brengt het amendement van de SP “Toeristenbelasting” in stemming. 

Het amendement wordt met 3 stemmen voor (SP, D66 en Duurzaam Schagen) en 25 

stemmen tegen verworpen. 

  

 De voorzitter brengt de voorliggende raadsbesluiten tegelijk in stemming. De VVD 

stemt tegen alle belastingverordeningen. De raadsbesluiten worden met 4 stemmen 

tegen en 24 stemmen voor aangenomen. 

 

11. Sluiting 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019. 
 
 
De raadsgriffier,                                          De voorzitter, 

 
 

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

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/551869/Begrotingsraad%2005-11-2019
https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/551869/Begrotingsraad%2005-11-2019

