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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Uitgenodigd 

 
21 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 27 leden: W. Vonk (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), J. Wiskerke 
(CDA), M. van Oerle (CDA), D. Burger-de Graaf (CDA), M.A.J. Sanders 
(CDA), R.M. Bakker (CDA),L. Dignum (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), , 
G.E.M. Cooper-Limmen (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), S. Muntjewerf (PvdA), M.G. van Musscher (PvdA), S. 
Muntjewerf (PvdA), F.N.J. Jansen (D66), W.P. Rijnders (SP), L.A.J. Riteco 
(GroenLinks), H.P. Bredewold (Wens4U). 
 
J.T. Kröger (JessLokaal), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen) 
Wethouders P. de Nijs-Visser (CDA), S.C. Kruijer (JessLokaal), 
J.J. Heddes (PvdA), C.H.J. Quint (Seniorenpartij Schagen) 
 

  

  
Agenda 
 

1. Opening 
 

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

3. Inspreekrecht inwoners 
Mevr. Van Diepen spreekt in over de motie Wens4U CDA VVD Seniorenpartij 
Verkeersveiligheid Bosweg ’t Zand. 
 

4. Vragenuur raadsleden 
Er zijn geen vragen 
 

5. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen  
-Amendement D66 inzake Initiatieven omissies Terpweg 
-Amendement SP Kaders CPO gemeente Schagen 
-Motie Wens4U CDA VVD Seniorenpartij Verkeersveiligheid Bosweg ‘t Zand 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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7. Vaststellen agenda 

Mevr. Van Wijk en dhr. Jansen verzoeken de raad om agendapunt 17 “Vaststellen Bp 
Parallelweg Schagen” te verplaatsen naar de bespreekstukken.  
De raad gaat hiermee akkoord. 
 
Mevr. Glashouwer wil n.a.v. agendapunt 13 de wethouder attent maken op de nog 
openstaande toezegging om op korte termijn een evaluatie uit te voeren over de 
“niet basistaken”.  
Mevr. Van Kampen geeft aan dat deze op de toezeggingenlijst staat van de 
oordeelsvormende vergadering en de wethouder is hier al mee aan de slag. 

  
Dhr. Jansen wil graag bij agendapunt 10 “ Regionale samenwerkingsagenda Kop van 
Noord-Holland 2022-2025” een stemverklaring afleggen.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 
8. Vaststellen besluitenlijsten 

De besluitenlijsten van 24 mei en 14 juni worden ongewijzigd vastgesteld. 
  

9. Ingekomen post en vragen 
Artikel 43 vragen + antwoord VVD inzake samenwerking Centric. 
 
Hamerstukken 
 

10. Regionale samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af en wil het college in overweging geven om de 
projectorganisatie uit te breiden met een vertegenwoordiger uit de culturele sociale 
hoek en omwonenden bij de plannen te betrekken. 
 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

11. Financiering Regionale samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

12. Aanbieden jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Regionaal Historisch  
 Centrum Alkmaar 
 Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

13. Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR OD NHN 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

14. Zienswijze GGD NH jaarstukken 2021 en begroting 2023 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

15. Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR Gesubsidieerde arbeid Kop van 
Noord-Holland 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 



 
 
 

3 
 
 
 

 
 

16. Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

18.     Vaststellen “weigering verklaring van geen bedenkingen zonnepark Helmweg hoek   
     met Duinweg Callantsoog (O-21-0309) 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

19. Vaststellen gecoördineerd Bp Piet Ottstraat, Schagen en Melchiorstraat 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

20. Vaststellen Bp Dirkshorn-Burgerweg t.b.v. het oprichten van een 
brandweerkazerne 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

21. Beleid microturbines op agrarisch en stedelijk bouwvlak in het buitengebied 
Schagen 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

22. Vaststellen Bp “Dijkzicht” Schagerbrug en de bijbehorende grondexploitatie 
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

 Ter bespreking 
 

17. Vaststellen Bp Parallelweg Schagen  
Sprekers 1e termijn: Mevr. Van Wijk, dhr. Jansen, ph dhr. S. Kruijer. 
 
Wethouder Kruijer geeft een toelichting op de vragen van de raad.  
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Van Wijk, dhr. Riteco en dhr. Dignum.  
 

T Wethouder Kruijer geeft een toelichting op de extra gestelde vragen en zegt toe dat 
hij een schriftelijke reactie naar de raad zal sturen inzake de vragen van de VVD over 
de Verkeersveiligheid. (Toezegging).  
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen (VVD en D66) 
aangenomen. 

 
23. Vaststelling bestemmingsplan 'Verzamelplan Initiatieven en Omissies' 

-Amendement D66 inzake Initiatieven omissies Terpweg 

Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Streefkerk, mevr. Van Wijk, mevr. Van Vuuren, 
dhr. Vonk en dhr. Riteco. 
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Wethouder Kruijer geeft een toelichting op de gestelde vragen van de raad en het 
ingediende amendement. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen en mevr. Van Wijk. 
 
Dhr. Kruijer wil graag 5 minuten schorsen om de vragen uit het amendement te 
kunnen beantwoorden. 
Na de schorsing geeft wethouder Kruijer een reactie op het amendement.  
 
Dhr. Jansen bedankt de wethouder voor zijn reactie, maar zal het amendement niet 
in stemming brengen, gezien het gegeven dat er geen meerderheid zal zijn om deze 
te steunen.  
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 
 

24. Vaststellen beeldkwaliteitsplan en grondexploitatiecomplex woningbouwproject 
Bogtmanweg te Tuitjenhorn 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Bakker, dhr. Riteco, mevr. Van Vuuren, dhr. Jansen, dhr. 
Perton en dhr. Rijnders. 
 
Wethouder Kruijer geeft een toelichting op de gestelde vragen.  
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Riteco en dhr. Rijnders. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt met 26 stemmen voor en 1 stem tegen (GroenLinks) 
aangenomen. 
 

25. Kaders CPO gemeente Schagen 
-Amendement SP Kaders CPO gemeente Schagen 

Dhr. Rijnders geeft een toelichting op het ingediende amendement. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Wiskerke, dhr. Stam, mevr. Van Musscher, dhr. Streefkerk 
en dhr. Riteco. 
 
Wethouder Kruijer geeft een toelichting op de gestelde vragen en het ingediende 
amendement.  
 

T De wethouder geeft aan dat er goede contacten zijn met de wooncorporaties, maar 
of ze bereid zijn voor CPO is niet zeker. Dit zal de wethouder bespreekbaar maken in 
het gebruikelijke overleg met de wooncorporaties (toezegging). 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Wiskerke, dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, dhr. Riteco, dhr. 
Stam en dhr. Streefkerk. 
 
Wethouder Kruijer geeft een toelichting op de gestelde vragen van de VVD. 
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T De vraag over de prioritering van woningbouwprojecten geeft de wethouder aan dat 
deze nog niet is vastgesteld. Hij stemt dit binnenkort af met de organisatie, omdat 
prioritering gewenst en noodzakelijk is. Zodra de prioritering bekend is, wordt dit 
gedeeld met de raad (toezegging). 
 
Dhr. Rijnders geeft aan dat het woordje “onafhankelijk” te schrappen uit het 
amendement. 
 
Dhr. Vonk verzoekt tot schorsing en de vergadering wordt voor 10 minuten 
geschorst. 
De vergadering wordt hervat en dhr. Wiskerke geeft een reactie op de schorsing.  
 
De voorzitter brengt het amendement van de SP in stemming. 
Het amendement wordt met 4 stemmen voor ( D66, SP, Wens4u en GroenLinks) en 
23 stemmen tegen verworpen. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD) 
aangenomen. 
 

26. 1e Tussentijdse rapportage 2022 

De voorzitter van de auditcommissie, mevr. Glashouwer, geeft een korte toelichting     
vanuit de auditcommissie. 
 
Sprekers 1e termijn:  Dhr. Jansen, dhr. Takes, mevr. Bredewold, dhr. Vonk, dhr. 
Vriend, mevr. Van Vuuren, dhr. Riteco, dhr. Dignum en mevr. Glashouwer. 
 
Mevr. Glashouwer, voorzitter van de auditcommissie, geeft een toelichting op de 
gestelde vragen. 
 

T Wethouder Quint geeft een toelichting op de gestelde vragen en zegt toe dat er een 
schriftelijke reactie naar de raad komt op de vragen van Wens4U (toezegging). 

  
Mevr. Van Kampen geeft nog een aanvulling op de gestelde vragen en geeft aan dat 
er is afgesproken dat er na de zomer een spreeknotitie naar de raad komt over het 
moreel appél. 
Daarnaast zijn er vragen gesteld over het vervoer naar de corona priklocaties. Daar is 
mee gestopt, omdat er niet meer voldoende behoefte voor was. Mocht dit in de 
toekomst wel weer nodig zijn, dan zal wethouder De Nijs gaan bekijken hoe hiermee 
om te gaan.  

  
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Vonk, mevr. Bredewold, dhr. Takes, dhr. Riteco 
en dhr. Dignum. 

 
 Wethouder Quint geeft een aanvullende reactie op de gestelde vragen.  

 
Sprekers 3e termijn: Dhr. Jansen en mevr. Bredewold. 
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Mevr. Van Wijk legt een stemverklaring af namens de VVD. De VVD gaat akkoord met 
  punt 1 en niet met punt 2. 

 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
Het raadsbesluit wordt met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD) 
aangenomen. 
 

27. Moties vreemd aan de orde van de dag 

-Motie Wens4U CDA VVD Seniorenpartij Verkeersveiligheid Bosweg ‘t Zand 
 
Mevr. Bredewold geeft een toelichting op de ingediende motie en geeft aan dat het 
advies van de raad geschrapt wordt uit de motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Mevr. Burger, mevr. Van Wijk en dhr. Dignum. 
 

T Wethouder Heddes geeft een toelichting op de ingediende motie en zegt toe om 
voor het zomerreces in gesprek te gaan met de omwonenden over de plannen en 
maatregelen (toezegging). 
 
Sprekers 2e termijn: Mevr. Bredewold en dhr. Vriend. 
 
Mevr. Van Kampen geeft aan dat de wethouder een aparte avond gaat organiseren 
met een bredere groep omwonenden en de motie dus overneemt. 
 
Mevr. Bredewold wil de motie wel graag in stemming brengen.  
 
De voorzitter brengt de motie in stemming.  
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 

28. Sluiting 

 
 Vastgesteld in de vergadering van 5 juli 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/2022/21-juni/19:30

