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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Gast: 
Uitgenodigd 

 
29 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. Wagemaker (PvdA) 
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. Bakker als eerste zijn stem uit. 

 
3.   Inspreekrecht inwoners  

    

   De volgende personen hebben ingesproken: 

- Mevr. Monincx en mevr. Smit-Dekker over agendapunt 19 moties vreemd aan de 

orde van de dag inzake de Zwemschool de Waterdieren. 

- Dhr. Noorman mede namens Dhr. De Vries en dhr. De Boer, over agendapunt 19 

moties vreemd aan de orde van de dag inzake de reconstructie Schagerweg te 

Schagerbrug.  

Besluitenlijst gemeenteraad 
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- Dhr. Bakker mede namens dhr. Van Tilburg over agendapunt 19 moties vreemd 

aan de orde van de dag inzake de Spartahal in Muggenburg. 

- Mevr. Hoogeboom bij agendapunt 18 RES 1.0. 

- Dhr. Kleimeer namens de dorpsraad Warmenhuizen bij agendapunt 18 RES 1.0 

- Dhr. Pronk bij agendapunt 18 RES 1.0 

- Dhr. De Boer bij agendapunt 18 RES 1.0 

- Dhr. Kruijer namens de dorpsraad Tuitjenhorn bij agendapunt 18 RES. 

- Dhr. Boon bij agendapunt 18 RES 1.0 

- Mevr. Tessel bij agendapunt 18 RES 1.0 

 

4. Vragenuur raadsleden 

Sprekers: Dhr. Groot, mevr. Mulder, dhr. Van de Beek, ph Heddes. 
 
Dhr. Groot reageert op de door zijn fractie gestelde vragen m.b.t. bezwaar WOZ-
waarde. Hij zal hier verder schriftelijk op terug komen. 
 
Mevr. Mulder heeft een vraag over de Dorpsstraat in Sint-Maarten, waar veel onrust 
is ontstaan over een uitrit die gemaakt is zonder vergunning. Omstanders vinden het 
een gevaarlijke situatie geworden en hebben de wethouder hierop geattendeerd, 
maar nooit antwoord op gekregen. Ze vraagt wat de wethouder eraan gaat doen en 
wanneer de gesprekken worden gevoerd met de omstanders.  
 
Dhr. Van de Beek vraagt de wethouder te stoppen met asfalteren van de Schagerweg 
en dient staande de vergadering een motie in rondom de Schagerweg. 
 

T Wethouder Heddes geeft een reactie op de vraag van mevr. Mulder en geeft aan 
volgende week in gesprek te gaan en is er een onderzoek gaande wat daar loos is en 
hoopt volgende week een terugkoppeling te geven (toezegging). Daarnaast geeft hij 
aan dat het niet de juiste gang van zaken is om geen antwoord te geven. 

 
5. Mededelingen 

Mevr. Bredewold geeft aan dat het initiatiefvoorstel over de sportcampus niet 

doorgezet wordt en zal dit later deze week schriftelijk toelichten. 

 

Dhr. Slijkerman geeft aan dat het CDA regelmatig complimenten krijgt over hoe alles 

groeit en bloeit in de gemeente en of dit doorgegeven kan worden aan de 

betreffende afdeling.   
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6. Aangekondigde moties en amendementen 

Amendementen: 

- Amendement JESSLokaal D66 SP Duurzaam Schagen PvdA inzake toeristenbelasting 
2022 

- Amendement Seniorenpartij inzake toeristenbelasting 2022 vrijstelling kinderen tot 
en met 12 jaar 

- Amendement Wens4U inzake toeristenbelasting vrijstelling tot 12 jaar 
- Amendement Seniorenpartij Schagen VVD inzake toeristenbelasting 2022 

arbeidsmigranten 
- Amendement Seniorenpartij coördinatiebesluit spoedwoningzoekers 
- Amendement D66 inzake Helmweg 10 
- Amendement D66 inzake Grondexploitatie Remmerdel Warmenhuizen 
- Amendement VVD CDA D66 inzake RES 1.0 
- Amendement Seniorenpartij inzake RES 1.0 

 
Moties 

- Motie SP inzake Toeristenbelasting 

- Motie SP inzake Energiecollectief 

- Motie GroenLinks Seniorenpartij inzake J. Israëlstraat (vreemd aan de orde van de 

dag) 

- Motie GroenLinks Seniorenpartij inzake sociale woningbouw (vreemd aan de orde 

van de dag) 

- Motie CDA inzake zwemschool de Waterdieren (vreemd aan de orde van de dag) 

- Motie PvdA inzake ABP fossiel vrij (vreemd aan de orde van de dag) 

- Motie CDA PvdA JESSLokaal VVD inzake Jeugd mentaal welzijn (vreemd aan de orde 

van de dag) 

- Motie VVD inzake reconstructie Schagerweg (vreemd aan de orde van de dag) 

 

7. Vaststellen agenda 

Sprekers: Dhr. Jansen, dhr. Vriend, mevr. De Nijs, dhr. Riteco, dhr. Boon, dhr. 
Rijnders, ph Beemsterboer. 

 

Dhr. Jansen, dhr. Vriend, dhr. Riteco en dhr. Rijnders vragen of agendapunt 16 inzake 
Bp Helmweg 10 van de agenda gehaald kan worden.  

Na stemming wordt bepaald dat het agendapunt wel wordt besproken (18 stemmen 
voor behandelen en 11 stemmen tegen).  

 

Dhr. Vriend vraagt of agendapunt 11 Coördinatiebesluit voor spoedzoekerswoningen 
als bespreekstuk geagendeerd kan worden, aangezien er een amendement is 
ingediend.  De raad is ermee akkoord. 
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Mevr. De Nijs vraagt of agendapunt 15 Toeristenbelasting van de agenda gehaald kan 
worden en behandeld kan worden bij de Begrotingsraad.  

Na stemming wordt bepaald dat het agendapunt van de agenda gehaald wordt en 
wordt besproken tijdens de Begrotingsraad (17 stemmen tegen behandelen en 12 
stemmen voor).  

 

Dhr. Boon vraagt of agendapunt 18 Regionale Energie Strategie 1.0 NHN als 1e 
bespreekpunt behandeld kan worden, gezien het aantal insprekers.  Hier gaat de raad 
akkoord mee en wordt omgewisseld met agendapunt 15 Toeristenbelasting. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

8. Besluitenlijst raadsvergadering 11 en 18 mei 2021 

 De besluitenlijsten zijn vastgesteld. 

 

9. Ingekomen post en vragen 

a. Artikel 43 vragen 

- vragen + beantwoording D66 inzake uitbreiding Roockershuyspark 

 - vragen + beantwoording GroenLinks inzake kermis in Schagen 

 

 Sprekers: Dhr. Riteco, ph Van Kampen. 

 

b. Ingekomen post 

Brief nummers 21 06 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36,37, 21 06 39 t/m 51 worden 

meegenomen bij agendapunt 18 RES. 

 

Dhr. Groot verzoekt om brief 21 06 16 Mail E.A. Nieboer inzake ongenoegen 

afmelden Fixi meldingen en brief 21 06 31 van Fam. Bruin inzake recreatieve status 

van Polderblick Zijpersluit op de agenda van de Oordeelsvormende vergadering te 

zetten.  

 

Mevr. Van Wijk verzoekt om brief 21 06 31 van Fam. Bruin inzake recreatieve status 

van Polderblick Zijpersluit op de agenda van de Oordeelsvormende vergadering te 

zetten.  

 

10. Benoeming nieuw steunfractielid mevr. Wagemaker 

 Dhr. Wang deelt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven mee dat de 
geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde zijn bevonden. 
Het besluit wordt unaniem aangenomen. 
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Mevr. Wagemaker legt de belofte af en wordt benoemd tot steunfractielid van de 

PvdA. 

  

Hamerstukken  

  

11. Coördinatiebesluit voor spoedzoekerswoningen 

Amendement Seniorenpartij coördinatiebesluit spoedwoningzoekers 

Dhr. Wang geeft een toelichting op het ingediende amendement. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen en ingediende 

amendement en geeft aan het amendement over te nemen.   

Het amendement is niet in stemming gebracht. 

 

 De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 29 leden voor hebben gestemd. 
 

12. Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

13. Vaststellen BP Buiskoolstraat 29 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

14. Aanbesteding accountantsdiensten 2022.2023 en 2024 

Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 

Ter bespreking 

 

15. Vaststellen Toeristenbelasting 2022  

Zal worden behandeld bij de Begrotingsraad van 9 november 2021. 

 

18.     Regionale Energie Strategie 1.0 NHN  

Brief nummers 21 06 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36,37, 21 06 39 t/m 51 worden 

meegenomen bij agendapunt 18 RES 

Amendement VVD CDA D66 inzake RES 1.0 
Amendement Seniorenpartij inzake RES 1.0 
Motie SP inzake energiecollectief 
 
De indieners geven een toelichting op hun ingediende amendement of motie. 
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Sprekers 1e termijn: Dhr. Kroon, dhr. Rijnders, dhr. Jansen, dhr. Schrijver, dhr. 

Lensink, dhr. Riteco, dhr. Vriend, dhr. Kruijer, mevr. Bredewold, ph Heddes. 

 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de vragen vanuit de raad, de ingediende 
amendementen en motie.  

T Inzake “Repoweren” van bestaande turbines zal er nog een memo gestuurd worden 
over hoe dat nu zit. Wat mag wel en wat mag niet. Het gaat niet om Zoekgebieden, 
maar zoeken naar draagvlakgebieden i.h.k.v. zon (toezegging). 

T Met gemeente Langedijk is afgesproken om samen op te trekken in het grensgebied. 
De gemeente gaat met inwoners, omwonenden en raad in gesprek. Er lopen op dit 
moment geen aanvragen voor een mega turbine. 
Dhr. Heddes gaat zich sterk maken om te voorkomen dat er grote windturbines op 
grens met Langedijk komt (toezegging). 
 
De voorzitter brengt het amendement van de VVD CDA en D66 “RES 1.0” in 
stemming. 
 Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 20 leden voor en 9 tegen (Seniorenpartij, PvdA, GroenLinks, Duurzaam Schagen) 
hebben gestemd.  
 
De voorzitter brengt het amendement van de Seniorenpartij “RES 1.0” in stemming. 
 Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht 
dat 4 leden voor (Seniorenpartij) en 25 leden tegen hebben gestemd.  
 
Dhr. Boon legt een stemverklaring af. Hij stemt tegen de RES en het raadsbesluit, 
want is van mening dat dit internationaal benaderd moet worden.  
 
Dhr. Vriend legt een stemverklaring af. Hij zal voor het besluit stemmen, maar is 
tegen windmolens op het land.  
 
Dhr. Riteco legt een stemverklaring af.  Hij is voor de RES, maar nu er een 
geamendeerd raadsbesluit ligt, zal hij tegen stemmen.  
 
 De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 27 leden voor en 2 leden tegen (GroenLinks en 1 van het CDA) hebben gestemd, 
met stemverklaring van de Seniorenpartij, GroenLinks en CDA. 

 

Dhr. Rijnders geeft een toelichting op de ingediende motie en zal de windmolens, bij 

bullit 1, uit de motie halen.  

 

De voorzitter brengt de motie van de SP inzake “energiecollectief” in stemming. 
 De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 14 
leden voor en 15 leden tegen (CDA, VVD en Wens4U) hebben gestemd.  
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16. Vaststellen BP Helmweg 10 te Groote Keeten  

Amendement D66 inzake Helmweg 10 
Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Van de Beek, dhr. Rijnders, mevr. Leijen, dhr. 

Bakker, dhr. Riteco, dhr. Wang, dhr. Kruijer, mevr. Bredewold, dhr. Teerink, ph 

Beemsterboer. 

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het 
ingediende amendement.  
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Bakker. 
 
De voorzitter brengt het amendement van D66 inzake “Helmweg 10“ in stemming. 
 
 Het amendement wordt na hoofdelijke stemming verworpen. Van de aanwezige 
raadsleden hebben dhr. Vriend (Seniorenpartij), dhr. Groot(Seniorenpartij), mevr. 
Mulder(Seniorenpartij), dhr. Wang (Seniorenpartij), dhr. Schrijver (PvdA), dhr. Riteco 
(GroenLinks), dhr. Teerink (Duurzaam Schagen), dhr. Jansen (D66) en dhr. Rijnders 
(SP) voor gestemd.  
 
 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 21 leden voor en 8 leden tegen (GroenLinks, D66, Seniorenpartij, SP, Duurzaam 
Schagen) hebben gestemd. 
 

17. Vaststellen grondexploitatie Warmenhuizen Remmerdel 

Amendement D66 inzake Grondexploitatie Remmerdel Warmenhuizen 
Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Stam, dhr. Jansen, mevr. Leijen, dhr. Groot, dhr. Kruijer, 

mevr. Bredewold, ph Beemsterboer. 

 
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het 
ingediende amendement.  
 
Dhr. Jansen geeft een reactie op de wethouder en wil het amendement in stemming 
brengen. 
 
De voorzitter brengt het amendement van D66 inzake “Grondexploitatie Remmerdel 
Warmenhuizen” in stemming. 
 Het amendement wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht 
dat 3 leden voor (GroenLinks, D66 en SP) en 26 leden tegen hebben gestemd.  
 
 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
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 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij wordt geacht 
dat 29 leden voor hebben gestemd. 

 

19.     Moties vreemd aan de orde van de dag 

- Motie GroenLinks Seniorenpartij inzake J. Israëlstraat  

Dhr. Riteco geeft een toelichting op de ingediende motie 

 

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de ingediende motie.  

Sprekers 1e termijn: Mevr. Leijen, dhr. Lensink, dhr. Teerink, dhr. Jansen. 

De voorzitter brengt de motie van GroenLinks en Seniorenpartij in stemming. 

Dhr. Van de Beek legt een stemverklaring af en is tegen de motie. Hij is van mening 

dat het percentage type woningen per bouwplan niet haalbaar is en er niet 

vastgelegd moet worden hoeveel verplichten sociale huurwoningen er per bouwplan 

moeten komen.  

De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 21 

leden tegen en 8 leden voor (Seniorenpartij, GroenLinks, D66, SP en Duurzaam 

Schagen) hebben gestemd, met een stemverklaring van de VVD.  

 

- Motie GroenLinks Seniorenpartij inzake sociale woningbouw  

Dhr. Riteco geeft een toelichting op zijn ingediende motie 

 

T Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de ingediende motie en zegt toe de 

motie over te nemen (toezegging).  

Dhr. Riteco zal de motie niet in stemming brengen, omdat deze door de wethouder 

wordt overgenomen. 

- Motie CDA inzake zwemschool De Waterdieren  

Mevr. De Nijs geeft een toelichting op de ingediende motie 

 

T Wethouder Kruit geeft een reactie op de motie en zegt toe de motie over te nemen. 

Ze zal met de insprekers in gesprek gaan over de mogelijkheden of er ergens een 

locatie is (toezegging). 

Mevr. De Nijs zal de motie niet in stemming brengen, omdat deze door de wethouder 

wordt overgenomen.  

- Motie PvdA inzake ABP fossiel vrij  

 Dhr. Piket geeft een toelichting op zijn ingediende motie 
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T Mevr. Van Kampen geeft aan dat de motie in het college is besproken en zal de motie 

overnemen en uitvoering aan geven (toezegging).  

 

Dhr. Piket zal de motie niet in stemming brengen, omdat deze door de wethouder 

wordt overgenomen. 

 

- Motie CDA PvdA JESSLokaal VVD Jeugd mentaal welzijn  

Mevr. De Nijs geeft een toelichting op de ingediende motie. 

 

Sprekers: Mevr. Bredewold, dhr. Jansen, ph Van de Veek.   

 

T Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de motie en gaat er graag mee aan de 

slag. Hij gaat kijken of hij de tips van mevr. Bredewold kan overnemen inzake de 

livestijl coaches en het ouderenberaad. Hij zal de raad op de hoogte brengen over de 

voortgang en de raad om een mening vragen(toezegging). 

De voorzitter brengt de motie van CDA PvdA JESSLokaal en VVD in stemming. 

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht dat 27 

leden voor hebben gestemd en 2 leden afwezig waren i.v.m. inlogproblemen 

(GroenLinks, Duurzaam Schagen). 

 

- Motie SP inzake Energiecollectief 

Dhr. Rijnders geeft een toelichting op de motie. 

 

T Mevr. Van Kampen geeft aan te willen kijken naar de mogelijkheden van extra 

aandachtsgebieden. Welke bedragen er voor forenzenbelasting en toeristenbelasting 

zijn en hoe dit zich verhoudt. De uitkomst komt naar de raad toe (toezegging). 

 

Gezien de woorden van mevr. Van Kampen, zal dhr. Rijnders de motie niet in 

stemming brengen. 

 

- Motie VVD inzake reconstructie Schagerweg 

Dhr. Van de Beek geeft een toelichting op de ingediende motie. 

 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Schrijver, dhr. Riteco, dhr. Kröger, dhr. Groot, ph Heddes. 

 

Wethouder Heddes geeft een reactie op de motie.  

 

De voorzitter brengt de motie van de VVD in stemming. 
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De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht 6 leden 

voor (VVD, GroenLinks en D66) en 23 leden tegen hebben gestemd.  

 

20. 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/787239/Gemeenteraad%2029-06-2021

