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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
12 november 2019 
19.30 uur 
Raadzaal gemeente Schagen 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
de heer G.E.P. Meijer 
Aanwezig 29 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 vanaf (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), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen) t/m agendapunt 17, 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). 
 
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 Wang als eerste zijn stem uit. 

 

4. Inspreekrecht inwoners 

Mevrouw Cremer spreekt namens Stichting Schager Marktstad in voor agendapunt 16 

“Instellen Bedrijven Investeringszone (BIZ) binnenstad Schagen”. 

 

De heer De Boer spreekt namens Stichting Evenementen Schagen en als ondernemer 

in Schagen in voor agendapunt 16 “Instellen Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

binnenstad Schagen”. 

 

5. Vragenuur raadsleden 
Mevrouw Bredewold verzoekt het college iets te doen aan de zeer slechte staat van 
het parkeerterrein bij supermarkt Albert Heijn. 
 
Wethouder Heddes geeft aan maatregelen te gaan nemen om dit parkeerterrein 
tijdelijk beter bruikbaar te maken. 
 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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6. Aangekondigde moties en amendementen 
 
Moties: 
- Motie vreemd aan de orde van de dag van het CDA, JESS en de Seniorenpartij over 

wonen. 
- Motie vreemd aan de orde van de dag van CDA, JESS, PvdA en SP over handhaving 

oneigenlijk gebruik van woningen. 
 

7. Vaststellen agenda.  
De heer Teerink wil de artikel 43 vragen m.b.t. Plan MER Pallas en Energy & Health 
Campus Petten verschuiven naar de raadsvergadering van 17 december a.s. 
 

 De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
8a. Besluitenlijst d.d. 24 september 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8b. Toezeggingenlijst raad Schagen 
 Sprekers: Bredewold, Stam, Riteco, ph. Heddes 
 

Gesproken wordt over de toezeggingen m.b.t. de groene leges, Thorbeckestraat en het 
duurzaamheidsprogramma. 
 
Wethouder Heddes zegt toe: 
- Betreffende de groene leges te motiveren waarom de gemeente sommige zaken 

wel en sommige zaken niet uitvoert. 
- Er over het duurzaamheidsprogramma een raadsinformatiememo komt waarin 

aangegeven wordt wat de gemeente wel levert betreffende duurzaamheid. 
 
Mevrouw Bredewold en de heer Riteco geven beiden aan een ingediende motie te 
hebben ingetrokken vanwege de toezegging van de wethouder en verzoeken dat er 
met deze toezeggingen wel netjes om wordt gegaan. 

   

8. Ingekomen post en vragen 

- Brief 12 11 18 over de reconstructie van de Zeeweg in Sint Maartenszee wordt  
op verzoek van Wens4U geagendeerd voor een Oordeelsvormende vergadering. De 
beantwoording zal hierbij betrokken worden. 

- Brief 12 11 10 over verdwenen grafstenen van begraafplaats Petten wordt op 
verzoek van de Seniorenpartij geagendeerd voor een Oordeelsvormende 
vergadering. De beantwoording zal hierbij betrokken worden. 

 

10. Artikel 43 vragen 

 Geen op- en /of aanmerkingen. 

 

11. Benoeming nieuw steunfractielid 

De heer Piket deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de 

heren Wang, Vonk en Piket, mee dat de geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde zijn 

bevonden. 

 

 Mevrouw Simon legt de belofte aan. 
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Hamerstukken 

 

12. Vaststellen bestemmingsplan Rijperweg 58A te Sint Maarten 

 

13. Vaststellen bestemmingsplan voor Westfriesedijk 48, Warmenhuizen 

 

14. Voordracht kandidaten RvT Surplus 

 

14a. Benoeming griffiemedewerker 

 

 De punten 12 t/m 14a worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Ter bespreking 

 

15. Bestuursopdracht “De 3-decentralisaties, vijf jaar later: evaluatie en herijking en 

Integrale Verordening 

 Sprekers 1e termijn: Lensink, Riteco, Jansen, Van Wijk, Rijnders, Mulder, Piket, Dignum, 

ph. Van der Veek. 

 

 Wethouder Van der Veek beantwoord de gestelde vragen.  

 

 Sprekers 2e termijn: Bredewold, ph. Van der Veek, Lensink, Bredewold, Van Wijk. 

 

 Wethouder Van der Veek zegt toe bij eventuele wijzigingen in de Jeugdwet dit te 

bespreken in de klankbordgroep. Tevens zegt hij toe de raad op de hoogte te houden 

van de doorlooptijden van de dossiers. 

 

De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

 

16. Instellen Bedrijven Investeringszone (BIZ) binnenstad Schagen 

 De heer Slijkerman verlaat voor dit agendapunt de vergadering. 

 

 Sprekers 1e termijn: Jansen, Kruijer, Riteco, Groot, Leijen, Sanders, Bredewold, Stam, 

ph. Beemsterboer 

 

De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 
Het raadsbesluit wordt met 1 stem tegen (D66) en 27 stemmen voor aangenomen. 

 

17. Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark ECN 

 De heer Slijkerman neemt weer deel aan de vergadering. 

 

 Sprekers 1e termijn: Sanders, Schrijver, Kroon, Teerink, Wang, Riteco, Jansen, Kruijer, 

Bredewold, Van de Beek. 

 

 Wethouder Beemsterboer beantwoordt de gestelde vragen en zegt toe de suggestie 

om een ecoloog bij de plannen te betrekken mee te geven aan de initiatiefnemers. 
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De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 
Het raadsbesluit wordt met 8 stemmen tegen (Seniorenpartij, PvdA, D66) en 21 
stemmen voor aangenomen. 

 

 De voorzitter schorst de vergadering. 

 

 De voorzitter heropent de vergadering. 

 

18. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 Motie Wonen van CDA, JESS en Seniorenpartij: 

 De heer Broersen geeft namens de indieners een toelichting. 

 

 Sprekers: Riteco, Broersen, Jansen, Van de Beek, Teerink, Leijen, Bredewold, ph. 

Beemsterboer. 

 

 De heer Riteco legt een stemverklaring af. Zijn fractie is voor woningbouw maar ziet 

deze motie als een motie van wantrouwen en stemt dus tegen. 

 

 Mevrouw Bredewold legt een stemverklaring is. Zij is het eens met de strekking, maar 

tegen de motie. 

 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 
De motie wordt 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen (D66, GroenLinks, Wens4U, 
duurzaam Schagen en de VVD) aangenomen. 

 

 Motie handhaving oneigenlijk gebruik van woningen van CDA, JESS, PvdA, SP en 

Seniorenpartij: 

 De heer Kröger geeft namens de indieners een toelichting. 

 

 Sprekers: Riteco, Kröger, Van de Beek, Jansen, Bredewold, Teerink, Rijnders, ph. Van 

Kampen 

 

 De voorzitter brengt de motie in stemming. 
De motie wordt met 20 stemmen 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen (D66, 
GroenLinks, Wens4U en de VVD) aangenomen. 

 

19. 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/551874/Gemeenteraad%2012-11-2019

