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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
 
Uitgenodigd 

 
23 juni 2020 
19.30 uur 
Via teams 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
de heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries - Adriaanse 
Aanwezig 28 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), P. de Nijs-
Visser (CDA), P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA), J. Wiskerke (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), 
M.A.J. Sanders (CDA), W. Vonk (CDA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), M.C.M. Mulder-Keij 
(Seniorenpartij), C.C. Wang (Seniorenpartij), A.S. Groot (Seniorenpartij), 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), , J.C. Schrijver (PvdA),  F. Teerink (Duurzaam 
Schagen), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), L.A.J. Riteco (GroenLinks), M.A. Leijen (PvdA). 
 
H.P. Bredewold (Wens4U), Dhr. Groot afwezig tot/met punt 10. 
 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer, S.J.A. van der Veek, J.M. Kruit, J.J. Heddes 

 

 
Agenda 

1. Opening 
 

2. Bepaling stemvolgorde 

Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
dhr. Boon als eerste zijn stem uit. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

Geen 

 

4. Mededelingen 
 

5. Aangekondigde moties en amendementen 
Motie Duurzaam Schagen en Groen links inzake verkeerssituatie Markt Schagen. 
 

6. Vaststellen agenda.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 
 Hamerstukken 

  

7. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de 

programmabegroting 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

 Ter bespreking 

 

8. Definitieve benoeming Gert Meijer als griffier Gemeente Schagen 

 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

Besluitenlijst gemeenteraad 
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9. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de 

programmabegroting 2021 van de GGD Hollands Noorden 

 

 Sprekers: Dhr. Piket, Dhr. Van de Beek. 

 

VVD  geeft een stemverklaring af. De VVD is het niet eens met de verandering in de zienswijze. 

De VVD zal wel instemmen met het advies van de RNN, maar is van mening dat het resultaat 

van 2019 teruggestort moet worden naar de gemeentekas. 

 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt met  23 stemmen voor en 4 stemmen (VVD) tegen  aangenomen. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de 

programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

 Sprekers: Dhr. Wang, Dhr. Van de Beek. 

 

VVD  geeft een stemverklaring af. De VVD is het niet eens met de verandering in de zienswijze. 

De VVD zal wel instemmen met het advies van de RNN, maar is van mening dat het resultaat 

van 2019 teruggestort moet worden naar de gemeentekas. 

 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt met  23 stemmen voor en 4 stemmen (VVD) tegen  aangenomen. 

 

11. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de 

programmabegroting 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 

 

 Sprekers: Dhr. Piket. Dhr. Schrijver, Dhr. Teerink, Dhr. Van de Beek, ph Heddes. 

 

 Wethouder Heddes geeft antwoord op de gestelde vragen. 

 

T. Dhr. Heddes geeft aan dat hij tijdens of kort na het reces in gesprek gaat met de 

raadsrapporteurs en portefeuillehouder over de gang van zaken. Tijdens de volgende 

raadsvergadering zal dhr. Heddes uitsluitsel geven over de uitkomsten van het gesprek. 

 

 2e termijn: Dhr. Teerink. 

  

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

  

12. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021 van de 

GRGA Kop van Noord-Holland 

 

 Sprekers 1e termijn: Dhr. Piket, Dhr. Rijnders, Mevr. Mulder, ph Van der Veek. 

 

Wethouder Van der Veek geeft antwoord op de gestelde vragen. 

 

2e termijn: Dhr. Rijnders, Dhr. Piket. 

 

T. Wethouder van der Veek zegt toe dat er een beeldvormende vergadering gepland wordt over  

de gesubsidieerde arbeid.  
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T. Het participatiebudget is nog niet opgehoogd, zodra dit helder is, zal dit schriftelijk gedeeld 

worden met de raad.  

 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

  

13. Eerste tussenrapportage 2020 (incl. corona) 

Mevrouw Glashouwer deelt als voorzitter van de auditcommissie de bevindingen van de 

auditcommissie mee. 

Sprekers: Mevr. Glashouwer,  Dhr. Teerink, Dhr. Wiskerke, Dhr. Rijnders, Dhr. Schrijver, Dhr. 

Van de Beek, Dhr. Jansen, Dhr. Kroger, Dhr. Groot, Dhr. Riteco, ph Kruit, ph Beemsterboer. 

 

Wethouder Kruit geeft antwoord op de gestelde vragen. 

 

 Mevr. Kruit geeft aan dat er een intern gesprek is gestart over de inrichting van de interne 

controle. In de auditcommissie is de toezegging gedaan dat de raad in het najaar ingelicht zal 

worden wat er uit die gesprekken is gekomen. 

 

T. De reservepositie is aangetast i.v.m. de coronamaatregelen.  In het loop van het jaar zal de raad 

voorstellen krijgen over hoe de organisatie de reserves op peil wensen te houden. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft antwoord op de gestelde vragen rondom Leader Plus. 

 

2e termijn: Dhr. Rijnders, Dhr. Kröger, Dhr. Jansen, ph Heddes 

 

Wethouder Heddes beantwoord de vragen rondom de Schagerweg. 

 

 De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming. 

 Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

  

14. Kaderbrief 

 

Sprekers: dhr. Van de Beek, Dhr. Wiskerke, Dhr. Schrijver, Dhr. Vriend, Dhr. Teerink, Dhr. 

Jansen, Dhr. Riteco, Dhr. Rijnders, Dhr. Kröger. 

 

Mevr. Van Kampen reageert op de vragen en opmerkingen van de raadsleden. 

T. Alle opmerkingen worden meegenomen naar het college. Het college gaat deze onderzoeken, 

beoordelen en evt. meenemen in de begroting. Daar krijgt de raad een terugkoppeling van 

middels de begroting.  

 

15. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 Motie Duurzaam Schagen en Groen links inzake verkeerssituatie Markt Schagen 
 Dhr. Teerink geeft namens Duurzaam Schagen een toelichting op de motie. 

  

Sprekers: Dhr. Teerink, ph Heddes, Dhr. Jansen, Dhr. Rijnders, Dhr. Lensink, Dhr. Kruijer,  

Mevr. Leijen, Dhr. Vriend, Dhr. Riteco, Dhr. Van de Beek. 

 

  De motie wordt niet in stemming gebracht.  
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16. Sluiting 

 

 

 Vastgesteld in de vergadering van 30 juni  2020. 

 
 

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/664604/Gemeenteraad%2023-06-2020

