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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Gast 
Uitgenodigd 

 
22 juni 2021 
19.30 uur 
Via teams 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
De heer G.E.P. Meijer 
Mevrouw M. de Vries-Adriaanse (griffiemedewerker) 
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 (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), I.L. Kroon (VVD), A.M. van Wijk-Ligthart (VVD), J. van de 
Beek (VVD), W.J. Stam (VVD), J. Th. Kröger (JESSlokaal), L. Dignum (JESSlokaal), S.C. 
Kruijer (JESSlokaal), 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). 
 
 
Mevr. G. Stam 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit 
(JESSlokaal), J.J. Heddes (PvdA)  
 

 
Agenda 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Bepaling stemvolgorde 
Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt  
dhr. Wiskerke als eerste zijn stem uit. 

 
3. Inspreekrecht inwoners 

Geen insprekers. 
 

4. Mededelingen  
Geen mededelingen. 
 

5. Aangekondigde moties  
Moties: 

- Motie CDA en VVD inzake Witte anjer perkje (vreemd aan de orde van de dag) 
- Motie D66 en VVD inzake 1e tussenrapportage 

- Motie GroenLinks inzake kadernota 

- Motie GroenLinks inzake kadernota BOA 

 
6. Vaststellen agenda.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  

7. Benoeming nieuw steunfractielid mevr. G. Stam (Wens4U) 

Dhr. Vonk deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven mee dat de 

geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde zijn bevonden. 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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Het besluit wordt unaniem aangenomen. 

 

Mevr. Stam legt de belofte af en wordt benoemd tot Steunfractielid van Wens4U. 

 

Hamerstukken  
 

8. Voorstel tot vaststellen van een van de zienswijze op de jaarstukken 2020 en  

           begroting 2022 van het regionaal historisch Centrum Alkmaar (Het regionaal  

              archief) 

 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

9. Voorstel tot het instemmen met de 5e wijziging van de Gemeenschappelijke 

 Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

10. Voorstel tot vaststellen van een van een zienswijze op de jaarstukken 2020 en 

  begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden 

 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

11. Voorstel tot vaststellen van een van een zienswijze op de jaarstukken 2020 en 

 begroting 2022 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord 

 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

12. Voorstel tot vaststellen van een van een zienswijze op de jaarstukken 2020 en 

 begroting 2022 van de Omgevingsdienst (OD) 

 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

13. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Noord Holland Noord  

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

14. Voorstel tot vaststellen van een van een zienswijze op de jaarstukken 2020 en 

 begroting 2022 van de Gesubsidieerde Arbeid kop van Noord Holland 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

Ter bespreking 

 

15. 1e tussenrapportage 

- Motie D66 en VVD inzake 1e tussenrapportage.  

Mevr. Glashouwer geeft als voorzitter van de auditcommissie een toelichting op de 1e 

tussenrapportage. 

 

Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie. Gezien de informatie die 

vanuit de auditcommissie is gegeven en het feit dat het tekort is teruggebracht zal de 

motie worden ingetrokken.  
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Sprekers 1e termijn:  Mevr. Glashouwer, dhr. Jansen, dhr. Kroon, dhr. Lensink , dhr. 

Kröger, dhr. Rijnders, dhr. Groot, mevr. Bredewold, dhr. Teerink, dhr. Riteco, dhr. 

Schrijver, ph Kruit, ph Van der Veek, ph Van Kampen. 

 

 Wethouder Kruit geeft een reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de raad. 

 

T Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de gestelde vragen en geeft aan in 

gesprek te zijn met collega’s in de regio om te kijken naar de huidige regelgeving 

inzake de eigen bijdrage van huishoudelijke hulp en of deze inkomensafhankelijk te 

maken is. Zodra hier meer bekend over is, zal deze informatie naar de raad komen 

(toezegging). 

 

T Ph Van Kampen geeft een reactie op de gestelde vragen en geeft aan bezig te zijn met 

diverse vraagstukken rondom het personeelsbestand en de inhuur van medewerkers 

en hoe dit zich verhoudt met het personeelsbudget. In september zal zij met de 

bevindingen naar de raad komen (toezegging). 

 

Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Riteco, dhr. Kröger, dhr. Schrijver, ph Kruit. 

 

T Wethouder Kruit geeft nog een korte reactie over de coronabudgetten en de verdeling 

daarvan vanuit het rijk. Kort na de zomervakantie zal zij meer informatie hierover 

hebben en komt dan terug bij de raad met de laatste stand van zaken (toezegging). 

 

 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 28 leden voor en 1 lid (D66)  leden tegen hebben gestemd. 

 
  

16. Kadernota 2021 

- Motie GroenLinks inzake kadernota 

- Motie GroenLinks inzake kadernota BOA 

 

Dhr Riteco geeft een toelichting op de ingediende moties. 

 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Lensink, dhr. Vriend, dhr. Groot, dhr. Van de Beek, Hans 

Kröger, dhr. Schrijver, dhr. Riteco, dhr. Teerink, dhr. Jansen, dhr. Rijnders, mevr. 

Bredewold, ph Kruit, ph Heddes, ph Van de Veek, ph Beemsterboer, ph Van Kampen. 

 

Wethouder Kruit geeft een reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de raad en de 

ingediende moties. 

T De informatie rondom de buiten- en binnensportaccommodaties is nog niet verwerkt 

en zal terugkomen in de 2e tussenrapportage (toezegging). 

 

Wethouder Heddes geeft een reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de raad.  

 

 

 

 Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de opmerkingen.   
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T Hij geeft aan dat hij aan het kijken is of er voor de komende begrotingsoverwegingen 

meer geld vrij te maken is voor jeugd- en jongerenwerk. Dit zal mogelijk over een 

verdubbeling gaan qua mensen en geld gaan. Zodra hier meer bekend over is, zal hij dit 

delen met de raad (toezegging). 

T Daarnaast zal de hij nog bij de raad terugkomen over de samenwerking met LINK en of 

deze voortgezet kan worden (toezegging). 

  

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de 

raad. 

 

Ph Van Kampen geeft een reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de raad en de 

ingediende moties. 

T Zij zegt toe dat zij na de zomer een werkavond zal organiseren met politie, justitie, 

BOA’s en de raad, om te praten over de handhaving en inzetbaarheid van de politie en 

wat er nodig is de komende jaren (toezegging). 

 

Sprekers 2e termijn: dhr. Lensink, dhr. Riteco, dhr. Kroger, mevr. Bredewold, dhr. 

Schrijver, dhr. Van de Beek, ph Kruit, ph Van der Veek, ph Van Kampen. 

 

 Wethouder Kruit geeft nog een reactie op aanvullende vragen.   

   

T Wethouder Van der Veek geeft nog een reactie op de aanvullende vragen en zegt toe, 

dat de vraag rondom jongerenparticipatie opgepakt wordt.  

T Daarnaast wordt de schuldhulpverlening geïntensiveerd en zal de wethouder 

binnenkort met de raad delen hoe hier handen en voeten aan te geven (toezegging). 

T Op de vraag over het omscholen van mensen die zonder baan zitten, zegt hij toe met 

informatie te komen naar de raad, zodra hier meer duidelijk over is. Bovenregionaal 

wordt dit georganiseerd, middels een mobiliteitsteam. Deze is nog  in de maak. 

Daarnaast wordt er gekeken hoe de financiering beschikbaar gesteld wordt 

(toezegging). 

  

 Ph Van Kampen geeft nog een reactie op aanvullende vragen en nodigt dhr. Van de 

Beek en dhr. Riteco uit om te helpen bij de voorbereiding van de werkavond na de 

zomer.  

 

Dhr. Riteco pakt het aanbod met beide handen aan en zal de motie intrekken.  

Daarnaast geeft dhr. Riteco aan de motie over de kadernota ook in te trekken, 

aangezien die wordt opgepakt door wethouder Van der Veek. 

 

De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 28 leden voor en  1 lid (D66) tegen hebben gestemd. 
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17. Moties vreemd aan de orde van de dag  

- Motie CDA, VVD en Seniorenpartij inzake Witte anjer perkje 

Dhr. Wiskerke geeft een toelichting op de ingediende motie. 

 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Wiskerke, dhr. Dignum, dhr. Van de Beek, dhr. Riteco, dhr. 

Jansen, mevr. Bredewold, ph Heddes. 

 

T Wethouder Heddes  geeft een reactie op de motie en de reacties vanuit de raad. Er is 

al contact geweest met het CDA en de wethouder heeft aangegeven de motie over te 

nemen. Hij zal contact opnemen met kwekers in de eigen regio en te kijken waar dit 

perkje moet komen (toezegging).  

Dhr. Wiskerke is blij dat de wethouder de motie overneemt en zal de motie daarom 

niet in stemming brengen.  

18. Sluiting 
Vastgesteld in de vergadering van 21 september 2021. 
 
 
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/787237/Raadsvergadering%20%2022-06-2021

