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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Gast: 
Uitgenodigd 

 
9 november 2021 
19.30 uur 
Raadzaal gemeente Schagen 
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), P. de Nijs-Visser (CDA), 
M.A.J. Sanders (CDA), P.N.S. Boon (CDA), H.C. Broersen (CDA), B.J. Glashouwer (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). 
 
 
 
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. 
 

2. Algemene beschouwingen 
  Alle fractievoorzitters geven een toelichting op hun algemene beschouwingen. 
 

Sprekers: Dhr. Lensink, dhr. Vriend, dhr. Van de Beek, dhr. Kröger, dhr. Schrijver, dhr. 
Riteco, dhr. Jansen, dhr. Rijnders, mevr. Bredewold. 

  
3. Schorsing tussen 18.00-19.00 uur 

    De voorzitter schorst de vergadering om 18.00 uur. 
   De voorzitter heropent de vergadering om 19.30 uur. 
 

4. Reactie College op algemene beschouwingen 
Portefeuillehouders Kruit, Van der Veek, Heddes, Beemsterboer en Van Kampen geven een 
reactie op de algemene beschouwingen en beantwoorden nog enkele vragen (mochten er 
nog vragen worden beantwoord). 

 
 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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T Ph Kruit geeft aan dat er overleg is geweest met de raadswerkgroep, waar een aantal               
raadsleden en ambtenaren in zitten en geeft aan dat ze in de raad van februari 2022 met een 
voorstel naar de raad komt om de kaders van het participatiebeleid te bepalen en vast te 
stellen (Toezegging).  

 Ph Heddes geeft aan dat er een onderzoek loopt, samen met de provincie, naar de LZV-route 
om het industrieterrein van Warmenhuizen te ontsluiten richting de N504 te richting 
Geestmerambacht. Hier zal dan geld voor vrijgemaakt worden met als doel om de grote 
vrachtwagens makkelijker richting de grote weg te leiden en het plaatsen van een vrij liggend 
fietspad.  

T Hier is de raad nog niet goed in meegenomen en ph Heddes zegt toe dat er nog een RIM naar 
de raad komt over het onderzoek (Toezegging). 

T Ph Heddes wil de raad via een nog te plannen themabijeenkomst bijpraten over de stand van 
zaken tot nu toe m.b.t. “de basis op orde” en de aspecten toelichten over hoe was het ook 
alweer, waar staan we en mogelijk dat er al een evaluatie ligt, maar dat kan hij nog niet 
garanderen (Toezegging).  

 

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

6.   Inspreekrecht inwoners  

-   De heer N. Modder, voorzitter van tafeltennisvereniging Doko in ’t Zand inzake de    

  verbouwing van Sporthal De Multitreffer in ’t Zand. 

   De voorzitter zegt toe dat er deze week contact gezocht wordt met dhr. Modder    

  om te kijken naar de mogelijkheden. 

 

-   Dhr. Muntjewerf, VN-ambassadeur, inzake begroting en inclusiviteit 

 

-   Er zijn diverse insprekers en schriftelijke insprekers inzake de verhoging van zowel    

        de toeristenbelasting als forenzenbelasting 2022 met 20%: 

o   Mevr. Krijger, namens HISWA-RECRON 

o   Dhr. Ros, namens Recreatiecentrum De Nollen  

o   Mevr. Alberts, namens Duincamping De Lepelaar  

o   Dhr. Van den Berg, namens LTO Noord, afdeling HLS  

o   Dhr. Hietberg, namens LekkerNaarZee 

o   Dhr. Clarijs, namens CapFun 

o   Dhr. Petrus, namens CALLINGHE VERHUUR  

o   Dhr. Van Muijen, namens camping Tempelhof  
o   Dhr. De Wit, Voorzitter Ondernemers  Federatie Schagen Sector Recreatie en    

   Toerisme   

o   Schriftelijke inspreektekst Dhr. Bruin namens Strand49  

o   Schriftelijke inspreektekst Dhr. Hollenga namens naturistenvereniging    

  Geminat 
o   Schriftelijke inspreektekst Mevr. Klok, namens Camping AanNoordzee  

o   Schriftelijke inspreektekst Dhr. Jonk, namens Watersnip  
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o   Schriftelijke Inspreektekst Mevr. Olthof namens Nunaarzee en Duinrijk    

  verhuurburo  

o   Schriftelijke inspreektekst Dhr. Schoonewagen namens strandcamping  

  Corewater  
o   Schriftelijke inspreektekst Mevr. Nagel namens Vrijheid aan de kust  

o   Schriftelijke inspreektekst Dhr. Verduin namens Bungalowpark Campanula  

 
7.  Vragenuur raadsleden 

  Er waren vragen van de Seniorenpartij over cameratoezicht en afhandeling   

 Bezwaarschriften. In overleg met dhr. Wang is afgesproken dat er uiterlijk    

 volgende week een schriftelijke reactie naar de raad komt en  de vragen    

 worden behandeld in de OV van 23 november 2021. 

 
8.  Mededelingen 
  Geen mededelingen. 
 
9.  Aangekondigde moties en amendementen 

 Amendementen: 

- Amendement Seniorenpartij Verkoopopbrengsten Jozef Israëlstraat bestemmen aan  
        Algemene Reserve 
- Amendement Seniorenpartij Toeristenbelasting 2022 
- Amendement D66 GroenLinks Begroting 2022 
- Amendement GL begroting Sociaal Domein 
- Amendement GL begroting KCC en organiseren meldingen 
- Amendement GL begroting bestuursadviseurs 
- Amendement GL begroting 2022 BOA 
- Amendement CDA Jess Lokaal PvdA over toeristenbelasting 2022 

 
   Moties 

- Motie SP Hondenpoep overlast in de kustdorpen 

- Motie GL D66 begroting 2022 moreel appel op wethouders 

- Motie SP JESSLokaal Moreel appel voorzieningen 

- Motie Wens4U inzake afkeuring begroting 2022    

-    

10. Vaststellen agenda 
Mevr. Bredewold vraagt een schorsing aan van 5 minuten om in gesprek te gaan met de 
oppositie over haar ingediende motie. 
 
De vergadering gaat verder  om 20.30 uur. 
 
Mevrouw Bredewold wil de motie graag in stemming brengen, voordat het agendapunt in 
behandeling genomen wordt. De voorzitter stelt voor dat dit bij de behandeling van 
agendapunt 12 wordt gedaan. De motie van mevr. Bredewold zal eerst behandeld worden, 
voordat agendapunt 12 in behandeling genomen wordt.  

Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld 
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11. 2e Tussenrapportage 2021 

 De voorzitter van de auditcommissie, mevr. Glashouwer, geeft een korte toelichting vanuit 
de auditcommissie.  
 Sprekers 1e termijn: Mevr. Glashouwer, dhr. Rijnders, dhr. Groot, dhr. Kröger, dhr. Lensink, 

dhr. Riteco, dhr. Jansen, ph Kruit. 

 

Wethouder Kruit vraagt een schorsing aan van 5 minuten. 

De vergadering gaat om 21.05 uur verder. 

  

Wethouder Kruit bedankt de voorzitter van de auditcommissie en geeft een reactie op de 

vragen en opmerkingen. 

 

Sprekers 2e termijn: Dhr. Riteco.  

 

  De voorzitter brengt het voorliggende raadsbesluit in stemming.  

 Het raadsvoorstel wordt met 7 stemmen tegen (D66, GroenLinks, Seniorenpartij, Wens4u) en 
22 stemmen voor aangenomen.  

 

  
12.     Begroting 2022 

- Motie Wens4U inzake afkeuring begroting 2022   

- Amendement Seniorenpartij Verkoopopbrengsten Jozef Israëlstraat  
bestemmen aan Algemene Reserve 

- Amendement Seniorenpartij Toeristenbelasting 2022 
- Amendement D66 GroenLinks Begroting 2022 
- Amendement GL begroting Sociaal Domein 
- Amendement GL begroting KCC en organiseren meldingen 
- Amendement GL begroting bestuursadviseurs 
- Amendement GL begroting 2022 BOA 
- Motie GL D66 begroting 2022 moreel appel op wethouders 

- Motie SP JESSLokaal Moreel appel voorzieningen   

 
Mevr. Bredewold geeft een toelichting op de ingediende motie inzake afkeuring van de 
begroting 2022 en wenst een hoofdelijke stemming. 
 
Sprekers 1e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Teerink, dhr. Riteco, dhr. Van de Beek, dhr. 
Jansen, dhr. Rijnders, dhr. Vriend, dhr. Lensink, dhr. Schrijver, dhr. Kröger, dhr. Groot.  
 
De voorzitter brengt de motie van Wens4u in stemming.  
 De motie wordt na hoofdelijke stemming verworpen. Hierbij hebben 13 leden voor ( Dhr. 
Vriend, dhr. Groot, mevr. Mulder, dhr. Wang, mevr. Bredewold, dhr. Jansen, dhr. Van de 
Beek, mevr. Van Wijk, dhr. Kroon, dhr. Stam, dhr. Teerink, dhr. Rijnders, dhr. Riteco,) en 16 
leden tegen gestemd. 
 
Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement Begroting 2022. 
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Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold.  
 
 De voorzitter brengt het amendement D66 Begroting 2022 in stemming.  
Het amendement wordt na hoofdelijke stemming verworpen. Hierbij hebben 13 leden voor 
( Dhr. Vriend, dhr. Groot, mevr. Mulder, dhr. Wang, dhr. Van de Beek, dhr. Kroon, dhr. Stam, 
mevr. Van Wijk, dhr. Riteco, dhr. Teerink, dhr. Rijnders, dhr. Jansen, mevr. Bredewold) en 16 
leden tegen  gestemd. 
 
De indieners van de overige amendementen geven een toelichting op de ingediende 
amendementen en moties. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Riteco, dhr. Jansen, dhr. Kröger, dhr. Schrijver, dhr. Lensink, dhr. 
Van de Beek, dhr. Vriend, dhr. Teerink, dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, ph Van der Veek.  
 
Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het ingediende 
amendement. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Rijnders, dhr. Lensink, mevr. Bredewold, dhr. Teerink, ph Kruit.  
 
Wethouder Kruit geeft een aanvullende reactie op de gestelde vragen en opmerkingen. 
 
Sprekers 3e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Teerink, mevr. Bredewold, dhr. Kröger, ph Kruit, ph Van 
Kampen.  
 
Wethouder Kruit geeft aan de voorstellen gezamenlijk met de raad vorm te willen geven en 
uit te werken. Deze voorstellen zullen na nadere uitwerking naar de raad komen.  
Ph Van Kampen voegt toe dat de nadere uitwerkingen voor alle punten geldt en alle 
wethouders betreft.  
 
Sprekers 4e termijn: Dhr. Teerink, dhr. Riteco, ph Van Kampen. 
 
Ph Van Kampen voegt toe dat er behoefte is vanuit de raad om een planning te overleggen 
over wanneer het gesprek met de raad aangegaan wordt en dat er een toelichting c.q. 
onderbouwing mist. Er is al afgesproken dat er 4x per jaar een Seniorenconvent gehouden 
gaat worden. Er moet goed gekeken worden naar de financiën en daar zal onderzoek naar 
gedaan worden in 2022. Pas na dat onderzoek kan er een besluit enomen worden over het 
gegeven of er geld bij moet komen. 

T Zij zegt toe dat de raad in december bijgepraat wordt over hoe staan we ervoor, wat gaat 
goed en wat kan beter en om op een later moment terug te komen op de andere 
onderwerpen om deze toe te lichten (toezegging).  

  

Sprekers 5e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold, ph Van Kampen. 

 
De voorzitter geeft aan dat de fractie van de Seniorenpartij tijdens de beschouwingen de 
raadzaal heeft verlaten en zij zullen dus niet meestemmen bij de komende amendementen 
en het raadsbesluit.  
  
De voorzitter brengt het amendement van GroenLinks inzake begroting sociaal domein in 
stemming.  
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 Het amendement wordt met stemmen 3 voor ( GroenLinks, SP, Duurzaam Schagen) 22 tegen 
verworpen.  
 
 De voorzitter brengt het amendement D66 begroting KCC en organiseren meldingen in 
stemming.  
 Het amendement wordt met 3 stemmen voor (GroenLinks, SP, Duurzaam Schagen) en 22 
stemmen tegen verworpen.  
 
 De voorzitter brengt het amendement D66 begroting bestuursadviseurs in stemming.  
 Het amendement wordt met 3 stemmen voor ( GroenLinks, SP, Duurzaam Schagen) en 22 
stemmen tegen verworpen.  
 
 De voorzitter brengt het amendement D66 begroting 2022 BOA in stemming.  
 Het amendement wordt met 3 stemmen voor (GroenLinks, SP, Duurzaam Schagen) en 22 
stemmen tegen verworpen.  
 
De voorzitter brengt het amendement Seniorenpartij inzake Verkoopopbrengsten Jozef 
Israëlstraat bestemmen aan Algemene Reserve in stemming.  
 Het amendement wordt met 1 stem voor (duurzaam Schagen) en 24 stemmen tegen 
verworpen.  
 
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. Hij heeft de beraadslaging gehoord en zal het 
amendement van de Seniorenpartij inzake toeristenbelasting 2022 niet steunen. Hij zal 
instemmen met het amendement van het CDA, JESSLokaal en PvdA.  
 
De voorzitter brengt het amendement Seniorenpartij inzake Toeristenbelasting 2022.  
in stemming.  
 Het amendement wordt met 25 stemmen tegen verworpen, waarbij D66 een stemverklaring 
heeft afgegeven.  
 
De voorzitter brengt het amendement CDA, JESSLokaal, PvdA inzake Toeristenbelasting 2022 
in stemming.  
 Het amendement wordt met 6 stemmen tegen (VVD, D66, Wens4U) en 19 stemmen voor 
aangenomen. 
 
 
De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  
 
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. Hij zal tegen stemmen, redenen zijn bekend. Het is 
wel belangrijk om na vanavond samen met elkaar verder te gaan.  
 
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen Waarbij GroenLinks, D66, 
Duurzaam Schagen, SP, Wens4U, VVD worden geacht te hebben tegengestemd waarbij D66  
een stemverklaring heeft afgegeven.  
 
De voorzitter brengt de motie van GL en D66 inzake moreel appel op wethouders in 
stemming. 
De motie wordt 19 stemmen voor en 6 stemmen tegen ( VVD, Wens4U, SP) aangenomen. 
 
De voorzitter brengt de motie van de SP en JESSLokaal inzake moreel appel voorzieningen in 
stemming. 
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De motie wordt 19 stemmen voor en 6 stemmen tegen ( VVD, GroenLinks, Wens4u) 
aangenomen. 
 

 
 

13.     Moties vreemd aan de orde van de dag 
- Motie SP Hondenpoep overlast in de kustdorpen 

Dhr. Rijnders geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Riteco. 
 
De voorzitter brengt de motie van de SP in stemming. 
De motie wordt met 4 stemmen voor (SP, GroenLinks, D66, Duurzaam Schagen) en 21 
stemmen tegen verworpen.   

 
 

14. Sluiting 
Vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021. 
 
 
De raadsgriffier,                               De voorzitter, 
 
 
De heer G.E.P. Meijer          Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
 

Het integrale audioverslag is te raaplegen via deze link 

https://raad.schagen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/09-november/17:00

