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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
24 mei 2022 
19.30 uur 
Raadszaal 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
De heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries-Adriaanse 
Aanwezig 28 leden: P. de Nijs-Visser (CDA), D. Burger-de Graaf (CDA), 
R.M. Bakker (CDA), W. Vonk (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), J. Wiskerke 
(CDA), M. van Oerle (CDA), L. Dignum (JessLokaal), S.C. Kruijer 
(Jesslokaal), J.P. Kruijer (JessLokaal), M. Streefkerk (JessLokaal), R.P. Zut 
(JessLokaal), M. Tesselaar (JessLokaal),P.F.J. Vriend (Seniorenpartij 
Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), M.A.F. Wijnker 
(Seniorenpartij Schagen), C.H.J. Quint (Seniorenpartij Schagen), A.M. van 
Wijk-Ligthart (VVD), J. Perton (VVD), W.J. Stam (VVD), R.A.J. Takes (VVD), 
V.A. van Vuuren (PvdA), J.J. Heddes (PvdA), M.G. van Musscher (PvdA), 
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 (JESSlokaal), J.J. Heddes (PvdA)  

  

  
Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Bepalen stemvolgorde 
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
Dhr. Streefkerk als eerste zijn stem uit. 
 

3. Inspreekrecht inwoners 
- Mevr. Verbeek spreekt in over Inclusie ook voor recreatie en toerisme. 
 
- Dhr. de Wit (voorzitter Ondernemers Federatie Schagen (OFS) Sector Recreatie en 
Toerisme) spreekt in over het aanbieden van een  petitie tegen de verhoging van de 
toeristenbelasting 2023 en deze wordt overhandigd aan de griffier. 

 
4. Vragenuur raadsleden 

Dhr. Jansen heeft op 24 mei 2022 artikel 43 vragen ingediend inzake Sanering 
agrarisch bedrijf Trambaan 30 Warmenhuizen, Bouw 16 woningen aan de 
Beemsterboerweg te Waarland als compensatie voor die sanering en vraagt de 
wethouder of hier de ruimte voor ruimte regeling is toegepast en of dit stopgezet kan 
worden, totdat de beantwoording naar de raad is gestuurd of behandeld in een 
oordeelsvormende vergadering. 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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Wethouder Beemsterboer geeft een korte toelichting en er zal een schriftelijke 
reactie naar de raad gestuurd worden. De uitvoering van deze plannen wordt niet 
stopgezet. 
 

5.   Mededelingen 
  Er zijn geen mededelingen. 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen 
- Amendement D66 inzake BP Volleringweg 7a Waarland (Ap 13) 

Dhr. Jansen geeft aan het amendement in te trekken en wil graag een  
  stemverklaring afleggen. 
-Motie D66 Bouwlocatie Volleringweg Waarland  (Ap 13) 
-Motie CDA GroenLinks PvdA Seniorenpartij Energietoeslag Jongeren (Ap 15)  
-Motie D66 Afwijken van bestemmingsplan (Ap 15) 
-Motie SP GroenLinks PvdA minimumloon (Ap 15) 

 
7. Vaststellen agenda 

Dhr. Vonk geeft aan dat het CSA graag een stemverklaring wil afgeven bij agendapunt 
11 “Aanvullende financieringsbehoefte Stroet”. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

8. Vaststellen besluitenlijst 26 april 2022  
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

9. Ingekomen post en vragen 
a. Artikel 43 vragen 

    05 artikel 43 vragen JessLokaal inzake starterslening + antwoord 
 

b. Ingekomen post 
Dhr. Rijnders vraagt of de afgegeven petitie besproken kan worden op de 
eerstvolgende oordeelsvormende vergadering. 
 
Mevr. Van Wijk vraagt of ingekomen stuk 22 05 10 “gang van zaken trafostation en 
woningbouw” van Dorpsraad Sint Maartensbrug besproken kan worden op de 
eerstvolgende oordeelsvormende vergadering. 
 
Mevr. Wijnker vraagt waarom ingekomen stuk 22 05 13 “behouden Oldskoel” van 
E.B. op de lijst staat, aangezien dit een stuk is uit 2021. 
Mevr. Van Kampen geeft aan dat dit stuk per abuis niet eerder is ingeboekt en dat 
dit nu alsnog is gebeurd, vandaar dat het op de lijst gezet is. 
 

Hamerstukken  
 

10. Voorstel BP Stolperbrug 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
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11. Aanvullende financieringsbehoefte Stroet 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
  

Mevr. Glashouwer legt namens het CDA een stemverklaring af. Het CDA is akkoord 
met het besluit, maar ziet dit als een indringend signaal om de toekomstige 
investeringen van het openbaar gebied door te lichten en de raad adequaat te 
informeren en op de hoogte te brengen van het herziene plan “de basis op orde”. 

  
 De voorzitter geeft aan dat dit jaar nog de actualisatie van “de  basis op orde”  aan 

de orde komt. 
 
 Ter bespreking 
 
12. Benoeming steunfractieleden 2022 

Dhr. Wiskerke deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven mee dat de 
geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde zijn bevonden. 
 
Het besluit wordt unaniem aangenomen. 
 
Dhr. S. Muntjewerf (PvdA) legt de eed af en wordt benoemd tot Steunfractielid.  
Mevr. A.H. Wagemaker (PvdA), mevr. S. Steijger (Wens4U), Mevr. J. Van Opbergen-
Velthuizen (D66) en mevr. M. Bart (GroenLinks) leggen de belofte af en worden 
benoemd tot Steunfractielid. 
 
 

13. Vaststelling bestemmingsplan Volleringweg 7a Waarland  
Motie D66 Bouwlocatie Volleringweg Waarland  
 
Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Riteco, dhr. Bakker, dhr. Kruijer, dhr. Perton, 
mevr. van Musscher. 
 
Dhr. Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen van de raad en de 
ingediende motie. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Riteco, dhr. Jansen, dhr. Kruijer, mevr. Bredewold.  
 
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. D66 zal tegen stemmen, want hij is van 
mening dat het algemeen belang niet gediend wordt met deze 2 woningen.  Indien 
de motie wordt aangenomen, dan zou alles wel in het plan passen. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen (D66, GroenLinks, 
SP) aangenomen. 
De voorzitter brengt de motie in stemming. 
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De Motie wordt met 3 stemmen voor en 25 stemmen tegen (D66, SP, GroenLinks) 
verworpen. 
 

14. Jaarrekening 2021 
  De voorzitter van de auditcommissie, mevr. Glashouwer, geeft een korte toelichting     
  vanuit de auditcommissie. 
 
  Sprekers 1e termijn: Dhr. Vriend, dhr. Vonk, dhr. Riteco, dhr. Rijnders, dhr. Jansen,    
  dhr. Dignum, mevr. Bredewold, mevr. Van Vuuren, mevr. Van Wijk. 

  
  T  Wethouder Kruit geeft een reactie op de gestelde vragen vanuit de raad en geeft aan   
   dat er binnenkort een voorstel naar de raad komt over “de organisatie niet op orde”   

        en wat ervoor nodig is om de basis op orde te krijgen (Toezegging).  
 

T  Wethouder Van der Veek geeft aan dat de opmerking van de Seniorenpartij klopt. Op   
 bladzijde 273 staat de WWB genoemd, maar deze is per 1 januari 2015 vervangen  
 door de Participatiewet (Toezegging).  
 
 Sprekers 2e termijn: Dhr. Riteco, mevr. Van Wijk, dhr. Vonk, dhr. Dignum, mevr.    
 Bredewold, dhr. Rijnders. 

 
 Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen vanuit de raad. 
 

T  Wethouder Heddes geeft een reactie op de gestelde vragen vanuit de raad en    
 zegt toe dat er in het najaar van 2022 een voorstel naar de raad komt met een  
 nieuw rioleringsplan 2023-2026 (Toezegging). 
 

T  Wethouder Heddes komt later terug op de vraag van de VVD of de bijdrage   
 van HVC separaat opgenomen kan worden in  de administratie. Dit is een financieel 
 technische vraag en hij gaat uitzoeken of dit mogelijk is (Toezegging).  
  
 Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. Hij zag de problemen al aankomen, maar ziet   
 geen andere mogelijkheid dan akkoord te gaan met het voorstel. 
 
 Mevr. Van Wijk legt een stemverklaring af. De VVD zal de jaarrekening ter  
 kennisneming aannemen en gaat akkoord met het voorstel. 
 
 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
 
 Het raadsbesluit wordt met 27 stemmen voor en 1 stem tegen (GroenLinks)   
 aangenomen. 
 
 Dhr. Riteco geeft aan dat GroenLinks een motie wil indienen en ligt deze mondeling   
 toe: 
 Roept het college op: 
 Met de behandeling van de tussenrapportage juni 2021 met voorstellen te komen die ervoor    
 zorgen dat het weerstandratio boven de 1 blijft. 
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Sprekers 1e termijn: Dhr. Vonk, mevr. Van Wijk, mevr. Van Vuuren, dhr. Dignum. 
 
Wethouder Kruit geeft een reactie op de gestelde vragen en de ingediende motie.  
 
De motie van GroenLinks wordt met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen (PvdA) 
aangenomen. 
 
 

15. Moties vreemd aan de orde van de dag 
-Motie CDA GroenLinks PvdA Seniorenpartij Energietoeslag Jongeren  
Dhr. Van Oerle geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. J. Kruijer, mevr. Van Vuuren, mevr. Van Wijk, dhr. Rijnders. 
 
Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de gestelde vragen en ingediende 
motie en kan zich vinden in optie om het genomen besluit kenbaar te maken op de 
website en in het gemeenteblad. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Riteco, dhr. Van Oerle, mevr. Van Wijk, dhr. Rijnders, 
mevr. Van Vuuren. 
 
Wethouder Van der Veek geeft een aanvullende toelichting op de gestelde vragen. 
 
Sprekers 3e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Van Oerle. 
 
De voorzitter brengt de motie in stemming. 
De motie wordt met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen (VVD, SP, JESSLokaal) 
aangenomen. 
 
-Motie D66 Afwijken van bestemmingsplan  
Dhr. Jansen heeft het advies van het college gelezen en zal de motie nu niet in 
stemming brengen en wacht tot het nieuwe college er is.  Hij zal de motie dan 
nogmaals in gaan dienen.  

 
-Motie SP GroenLinks PvdA minimumloon  
Dhr. Rijnders geeft een toelichting op de ingediende motie. 

    
Sprekers 1e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Dignum, mevr. Van Vuuren, dhr. Jansen, 
mevr. Van Wijk, dhr. Rijnders, dhr. Riteco. 
 
De voorzitter geeft een reactie op de gestelde vragen van de raad en de ingediende 
motie.  
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Dignum, mevr. Van Wijk, dhr. Rijnders. 
  

T   De voorzitter zegt toe om met een memo naar de raad te komen, welke  
Mogelijk in de eerstvolgende oordeelsvormende vergadering besproken kan 
worden.   
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(Toezegging).  

 
Dhr. Rijnders trekt de motie in, gezien de toezegging van de voorzitter. 

  
 

16.   Sluiting 
 

 
 Vastgesteld in de vergadering van 14 juni 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 

 
 

https://raad.schagen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/24-mei/19:30

