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T Mevr. Van Kampen geeft aan dat het college het besluit genomen over de tijdelijke 
locatie, maar is vergeten om de daarbij behorende procedure goed te volgen. Dit 
wordt nu alsnog hersteld en daar kunnen bewoners nog bezwaar tegen maken. Zodra 
er nieuwe informatie bekend is wat gedeeld moet worden met de raad, dan zal dit 
gedaan worden in een Oordeelsvormende vergadering van de raad (Toezegging).   

T Daarnaast wordt er nog een afspraak gemaakt met dhr. Kramer en zijn advocaat en 
eventueel mevrouw Heddes. (toezegging). 
 
- Dhr. Stoop spreekt in over agendapunt 18 en in het bijzonder over  de plannen in 
het tussengebied Tuitjenhorn-Warmenhuizen m.b.t. tijdelijke huisvesting Oekraïense 
vluchtelingen. 

- Dhr. Kruijer speekt in over agendapunt 18 huisvesting Oekraïense vluchtelingen  
  Schagen. 
 
- Mevr. Verbeek spreekt in over Inclusie VN Verdrag gehandicapte, commissie van de 
Tweede Kamer over inclusie en het falend Inclusie beleid in Schagen. 
 

4. Vragenuur raadsleden 
Dhr. Van Oerle (CDA) stelt vragen over de energietoeslag ,waarom er voor deze 
bepaalde doelgroep is gekozen en waarom uitwonende jongeren onder de 21 en 
jongeren van boven de 27 met studiefinanciering uitgesloten worden voor de 
energietoeslag. Hij vraagt ook om hoeveel jongeren het in totaal gaat en of het 
mogelijk is om deze jongeren alsnog in aanmerking te laten komen voor de 800 euro 
energietoeslag. 
 
Wethouder Van der Veek geeft aan dat het college de keuze heeft gemaakt om dit 
niet te doen. Het gaat om ongeveer 75 jongeren. Deze jongeren hebben mogelijk 
recht op individuele bijstand.  Zij kunnen individueel een verzoek indienen hiervoor. 
  
Mevr. Van Wijk (VVD) heeft vragen over de muurschildering op Markt 18. 

Wethouder Kruit geeft aan dat dit een collegebesluit is geweest en dat de 
Erfgoedcommissie is geconsulteerd. De omgevingsvergunning is 25 april 2022 
aangevraagd voor Markt 8, welke voor maximaal 7 jaar geldig is.  

Daarnaast vraagt mevr. Van Wijk dat er in de raadsvergadering van 14 december 
2022 gesproken is over de lening aan OldSkoel. Zij hoort graag hoever de vorderingen 
zijn met betrekking tot het hoofdelijk aansprakelijk stellen van de bestuurders van 
OldSkoel voor deze lening. 

T Mevr. Van Kampen geeft aan dat de overeenkomst is getekend en zij zal een kopie 
van de overeenkomst naar de raad sturen (toezegging). Is reeds toegezonden, 
Toezegging afgedaan. 
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5.   Mededelingen 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen 
- Motie SP Wens4u PvdA en Seniorenpartij Norm energiecompensatie  
 Dhr. Rijnders geeft aan dat het percentage is opgetrokken, dus is de motie    
 overbodig. Hij zal de motie intrekken.  

- Amendement D66 inzake BP Volleringweg 7a Waarland (Ap 16) 

- Motie D66 inzake Waarland 2022 Oekraïners (Ap 18 en Ap 16) 

- Mondelinge motie CDA studenten onder 120% ook energietoeslag krijgen 

 
7. Vaststellen agenda 

 Mevr. De Nijs verlaat bij agendapunt 18 “ Huisvesting Oekraïense vluchtelingen 
Schagen” de vergadering. 
 
 Dhr. Dignum geeft aan dat dit een raadsvergadering alleen voor spoedstukken is en 
vraagt om agendapunt 16 “ Vaststelling bestemmingsplan Volleringweg 7a Waarland” 
door te schuiven naar een reguliere vergadering en zo nodig eerst in een 
Overlegvergadering te bespreken. 
De voorzitter legt deze vraag voor aan de raad en agendapunt 16 wordt met 16 
stemmen voor (JESSLokaal, D66, GroenLinks, SP, Wens4u, Seniorenpartij, 1 lid VVD) 
en 9 stemmen tegen, van de agenda afgehaald.  
 
Mevr. Van Wijk stelt voor om agendapunt 13 “Voorstel aanwijzing leden Regionale 
Raadscommissie Noordkop”, agendapunt 14 “Verplaatsen bebouwde komgrens op 
de Schagerweg, Schagerbrug en agendapunt 15 “Bestemmingsplan Kerkstraat 98 
Waarland als hamerstuk te behandelen.   
De voorzitter legt deze vraag voor aan de raad en deze agendapunten worden met 21 
stemmen voor en 6 stemmen tegen (JESSLokaal) verplaatst naar de hamerstukken.  
 
Daarnaast vraagt Mevr. Van Wijk om agendapunt 18 “Huisvesting Oekraïense 
vluchtelingen Schagen” van de agenda te halen en hier een aparte raadsvergadering 
voor te plannen. 
De voorzitter legt deze vraag voor aan de raad en met 24 stemmen voor en 3 
stemmen tegen (VVD en D66) blijft dit onderwerp vanavond op de agenda staan.   

 
8. Vaststellen besluitenlijst 15 en 17 februari 2022 + 29 en 30 maart 2022 

De besluitenlijsten van 15 februari 2022, 29 maart 2022 en 30 maart 2022 worden 
vastgesteld. 
 
In besluitenlijst van 17 februari 2022 zit een foutje bij de motie vreemd aan de orde 
van de dag “Gedempte Gracht 54 Schagen” van D66. Deze is verworpen, maar er 
staat aangenomen. Dit wordt aangepast en vastgesteld. 
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9. Ingekomen post en vragen 
a. Artikel 43 vragen 
-01 Vragen + beantwoording artikel 43 vragen CDA inzake Woonvisie Petten. 
 
-02 Vragen + Beantwoording artikel 43 vragen GroenLinks inzake opvang vluchtelingen 
uit Oekraïne. 
Dhr. Riteco:  Hij begint deze periode met een compliment geven. Dit is voortvarend 
opgepakt, ook het beantwoorden de vragen.  
 
-03 Vragen + beantwoording artikel 43 vragen Seniorenpartij inzake parkeerplaatsen 
bij splitsen woning  
 
-04 Artikel 43 vragen en antwoorden van VVD over Opvanglocatie Bosweg 14 t Zand + 
aanvullende vragen, ingediend 26/4 
 
-06 Artikel 43 vragen van SP over Bibliotheek Callantsoog 

 
b. Ingekomen post 
 De poststukken 22 04 41 t/m 22 04 47 worden meegenomen bij de bespreking van 
agendapunt 18 “Huisvesting Oekraïense vluchtelingen Schagen”. 
 

 
Hamerstukken  

 
13. Voorstel aanwijzing leden Regionale Raadscommissie Noordkop 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 
14. Verplaatsen bebouwde komgrens op de Schagerweg, Schagerbrug 

Dhr. Kruijer geeft aan dat er door JESSLokaal vragen zijn gesteld, maar heeft hier nog 
geen duidelijk antwoord gehad. 

   
Mevr. Van Kampen geeft aan dat de vragen via de gebruikelijke weg schriftelijk 
worden beantwoord door wethouder Heddes. 
 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 
15. Bestemmingsplan Kerkstraat 98 Waarland 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

 Ter bespreking 
 

10. Instellen vaste commissie onderzoek geloofsbrieven 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

         Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 
 
De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst. 
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11. Benoeming steunfractieleden 2022 

Mevr. Musscher deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven mee dat de 
geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde zijn bevonden. 
 
Het besluit wordt unaniem aangenomen. 
 
Dhr. Piket legt de eed af en wordt benoemd tot Steunfractielid van de PvdA. 
Dhr. Sanders en dhr. Van Bergen leggen de belofte af en worden benoemd tot 
steunfractielid van het CDA. 
Mevr. Cooper-Limmen en dhr. Roozendaal leggen de belofte af en worden benoemd 
tot steunfractielid van de Seniorenpartij Schagen. 
Dhr. Horn, dhr. Vogel, mevr. Struijf en mevr. Toorenent leggen de belofte af en 
worden benoemd tot steunfractielid van de D66. 
Mevr. Smit-Kiekenbos, dhr. De Boer, mevr. Piket, dhr. Pouw, dhr. van der Harst 
leggen de belofte af en worden benoemd tot steunfractielid van de SP 
Mevr. Stoelinga en Dhr. Vlam leggen de belofte af en worden benoemd tot 
steunfractielid van de VVD. 
Mevr. Verloop, mevr. Freijsen-Vacano en mevr. Steijger leggen de belofte af en 
worden benoemd tot steunfractielid van Wens4U. 
 Mevr. Menkveld en dhr. Sintenie leggen de belofte af en worden benoemd tot 

steunfractielid van GroenLinks. 

 

 Dhr. Van de Wateringen (Seniorenpartij Schagen) en mevr. Vlietstra-Wouterse (D66) 
leggen de belofte af en worden benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de RRN. 
 

 

12. Benoeming leden auditcommissie 
Voorgesteld besluit:  
- B.J. Glashouwer (CDA)  
- A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen);  
- R.A.J. Takes (VVD);  
- V.C. van Vuuren (PvdA);  
- J.G. Horn (D66);  
te benoemen tot lid van de auditcommissie gemeente Schagen. 
 
Het besluit wordt unaniem aangenomen. 
 
 

16.     Vaststelling bestemmingsplan Volleringweg 7a Waarland  
Dit agendapunt is van de agenda gehaald en wordt verplaatst naar 
oordeelsvormende vergadering van 10 mei en de daaropvolgende raadsvergadering 
van 24 mei 2022. 
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17. Aanpassing van de tarieventabel behorende bij de verordening leges 2022 
Sprekers 1e termijn: Mevr. Glashouwer, dhr. Quint, dhr. Zut, dhr. Jansen, dhr. 
Rijnders, mevr. Musscher, mevr. Van Wijk, ph Beemsterboer. 
 
Wethouder Beemsterboer geeft een toelichting op de gestelde vragen. De afdeling 
Bouwzaken kamt met onderbezetting, waardoor de dienstverlening soms in het 
gedrang komt en bepaalde zaken niet tijdig worden opgepakt. Dit is een landelijk 
probleem. 

T Dhr. Beemsterboer zegt toe om een evaluatie, welke JESSLokaal heeft voorgesteld, te 
doen om te kijken wat de effecten zijn van de ingezette acties.  

T Mevr. Van Kampen verwacht dat de evaluatie mogelijk voor de zomer van 2023 
gepresenteerd kan worden aan de raad. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen. 
  
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

Het raadsbesluit wordt met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen (D66 en SP) 
aangenomen. 
 
 

18. Huisvesting Oekraïense vluchtelingen Schagen 
Mevr. De Nijs verlaat de vergadering. 

   Motie D66 inzake Waarland 2022 huisvesting Oekraïners  

  Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie. 

 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Dignum, dhr. Jansen, dhr. Vonk, dhr. Perton, mevr. Van 
Vuuren, dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, dhr. Vriend, ph Beemsterboer. 
 
Wethouder Beemsterboer geeft een toelichting op het voorstel en gestelde vragen 
van de raad. 
 
2e termijn: Dhr. Perton, dhr. Jansen,  dhr. Dignum, mevr. Van Vuuren, ph 
Beemsterboer. 
 
Mevr. Van Kampen geeft aan dat de ingediende vragen van de VVD naar de directie 
zijn gestuurd en nog schriftelijk worden beantwoord.  
 
Dhr. Beemsterboer geeft een toelichting op de gestelde vragen.  

T Wethouder Beemsterboer zegt toe, dat de raad  inzicht in de businesscase krijgt 
wanneer het revolverend fonds als financieringsbron nodig is en ingezet gaat worden. 
Dan zal dit gemeld worden aan de fractievoorzitters, als zij in een gesprek akkoord 
geven gaat de investering door (toezegging). 
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 Mevr. Van Kampen vult aan dat dit punt ook terugkomt op de agenda van de 
oordeelsvormende vergadering van 10 mei om aanvullende vragen te kunnen stellen. 

De vergadering wordt, op verzoek van Mevr. Van Wijk (VVD), voor 10 minuten 
geschorst. 

Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. Hij is blij met de opmerking van JESSLokaal en 
de daarbij horende toezegging van de wethouder om de fractievoorzitters in kennis 
te brengen over inzage in de businesscase van het revolterende fonds en de daarbij 
behorende motivatie.  

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 
  

19. Moties vreemd aan de orde van de dag 
Het CDA heeft aangegeven de motie “studenten onder 120% ook energietoeslag te 
geven” beter te willen voorbereiden en zal deze nu niet in stemming brengen. 
Mogelijk dat deze op een later moment ingediend gaat worden.  

 
20. Sluiting 

 
 

  Vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022. 

 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 
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