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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
14 juni 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),   
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.S. Groot 
(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). 
R.M. Bakker (CDA) 
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  
Mevr. Van Wijk als eerste haar stem uit. 
 

3. Inspreekrecht inwoners 
Schriftelijke inspreektekst mevr. Verbeek inzake digitale toegankelijkheid 
(Agendapunt 8). 
 

4. Vragenuur raadsleden 
Er zijn geen vragen 
 

5. Mededelingen  
Dhr. Bakker (CDA) is vanavond afwezig. 
 
Op 21 juni zal er een nieuwe groepsfoto van de hele raad gemaakt worden. Alleen als 
alle raadsleden aanwezig zijn.  
 

6. Aangekondigde moties en amendementen  
Er zijn geen moties en amendementen ingediend. 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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7. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld 

  
8. Coalitieakkoord 

Het programma is op hoofdlijnen. 
 
Sprekers: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold, dhr. Riteco, dhr. Rijnders, mevr. Van Wijk, 
dhr. Vonk, dhr. Dignum, mevr. Van Vuuren, dhr. Vriend. 

  
9. Proces raadthema’s 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Riteco, dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, mevr. 
Van Wijk, dhr. Dignum, dhr. Vriend. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Riteco, mevr. Bredewold, mevr. Van Vuuren, dhr. Vonk, dhr. 
Dignum. 
 
Mevr. Van Wijk vraagt een schorsing aan van 5 minuten. 
 
De vergadering wordt hervat en mevr. Van Wijk geeft aan dat de VVD het niet eens is 
met het proces en vraagt of er niet eerst 1 thema gekozen kan worden en daarna pas 
een 2e thema op te pakken. Als dat aangepast kan worden, kan de VVD instemmen 
met het voorstel. 
 
Sprekers 3e termijn: Dhr. Riteco, mevr. Bredewold, dhr. Jansen, dhr. Dignum. 
 
Mevr. Van Wijk legt namens de VVD een stemverklaring af. De VVD vindt participatie 
en inbreng van de inwoners belangrijk en ook het thema ouderenzorg vindt de VVD 
een belangrijk onderwerp, maar niet met de aanpak zoals wordt voorgesteld. Het 
proces raadsthema’s moet door de gehele raad gedragen worden en dat wordt het 
nu niet. Vandaar dat de VVD tegen het voorstel zal stemmen.  
 
Dhr. Jansen legt namens D66 een stemverklaring af en sluit zich aan bij de woorden 
van Mevr. Van Wijk. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen (D66, VVD, SP) 
aangenomen. 
 

 Agendapunten 10 t/m 12 
Dhr. Perton deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit 
dhr. Wiskerke, mevr. Musscher, dhr. Perton, mee dat deze zijn onderzocht en in orde 
zijn bevonden. 
 

10. Benoeming en beëdiging wethouders 
Sprekers 1e termijn: Mevr. Van Vuuren, dhr. Vriend, dhr. Dignum, dhr. Vonk, dhr. 
Riteco. 
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Er wordt schriftelijk gestemd. De kiescommissie bestaat uit mevr. Tesselaar, dhr. 
Stam en dhr. Van Oerle. 
 
Mevr. Tesselaar maakt bij de heropening van de vergadering de uitslag bekend. 
Er zijn 112 stemmen uitgebracht, waarvan 4 blanco stemmen. 
 
Mevr. De Nijs heeft 22 stemmen en mevr. Glashouwer heeft 5 stemmen. 
 
Dhr. Quint heeft 24 stemmen en dhr. Groot heeft 3 stemmen. 
 
Dhr. Heddes heeft 23 stemmen, mevr. Musscher heeft 1 stem, mevr. Van Vuuren 
heeft 1 stem en mevr. Leijen heeft 1 stem. 
 
Dhr. S. Kruijer heeft 27 stemmen en dhr. Kröger heeft 1 stem. 
 
De voorzitter deelt mee dat de wethouders hiermee kunnen worden benoemd. 
De nieuwe wethouders leggen de eed of belofte af en worden benoemd tot 
wethouder van de gemeente Schagen. 
 

11. Toelating nieuwe leden raad 2022 
Het besluit wordt unaniem aangenomen. 
 

De nieuwe raadsleden dhr. M. Sanders (CDA) en mevr. G. Cooper-Limmen 
(Seniorenpartij Schagen) en dhr. J. Kröger (JessLokaal) leggen de belofte af en dhr. S. 
Muntjewerf (PvdA) legt de eed af. Allen worden benoemd tot lid van de raad van de 
gemeente Schagen. 

 
12. Benoeming steunfractieleden 2022 

Het besluit wordt unaniem aangenomen. 
 
Dhr. A. van de Wateringen en dhr. T. Slijkhuis (CDA) leggen de belofte af en worden 
benoemd tot steunfractielid van de gemeente Schagen. 

 
13. Benoeming voorzitters Beeld- en Oordeelsvormende vergadering 

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

  
14. Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad 

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

15. Wijziging auditcommissie 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het besluit wordt unaniem aangenomen. 
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16. Benoeming leden werkgeverscommissie griffie 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het besluit wordt unaniem aangenomen. 

 
17. Afscheid wethouders 

Mevr. Van Kampen spreekt de vertrekkende wethouders toe en bedankt ze voor hun 
jarenlange inzet als wethouder van de Gemeente Schagen. Mevr. Kruit krijgt wordt 
voor haar inzet voor de samenleving van Schagen onderscheiden met het 
Compliment van Schagen. Dhr. Beemsterboer wordt voor zijn grote inzet voor de 
gemeente Schagen onderscheiden met de Erepenning van Verdienste van Schagen. 

 
18. Sluiting 

 
 

 Vastgesteld in de vergadering van  21 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/2022/14-juni/19:30

