
 

 

 
 
 

 
Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Gast: 
Uitgenodigd 

 
16 december 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 27 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), , G.J. 
Slijkerman (CDA), W. Vonk (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), J. Wiskerke (CDA), 
P.F.J. Vriend (Seniorenpartij), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), C.C. 
Wang (Seniorenpartij Schagen), 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). 
 
I.L. Kroon (VVD), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen) 
 
Wethouders J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.J.A. van der Veek (CDA), J.M. Kruit 
(JESSlokaal), J.J. Heddes (PvdA)  
 

  

 
   
Agenda 

 

Heropening van de geschorste vergadering van 14 december 2021 
 

22.   Vervangen geluidscherm (fase 2) Muggenburg 

- Motie GroenLinks geluidscherm (2e fase) Muggenburg 

- Motie Wens4U vervangen geluidsscherm Muggenburg 

 
Dhr. Riteco en mevr. Bredewold geven een toelichting op de ingediende motie. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende moties.  
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Dignum, mevr. Bredewold, dhr. Wang, mevr. 
Van Wijk, mevr. Bredewold, dhr. Riteco, mevr. Leijen, ph Heddes. 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 



 

 

T Wethouder Heddes geeft een toelichting op de gestelde vragen. Hij geeft aan dat de 
entree van Muggenburg Zuid nog even op zich laat wachten, maar zegt toe om te 
gaan kijken naar de architectonische entree van Muggenburg (toezegging).  

  
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold, mevr. Van Wijk, dhr. Dignum, ph 
Heddes. 

 
Dhr. Heddes geeft nog een aanvullende reactie.  

 
Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. Hij is tegen, want hij is het niet eens met de 
manier van de financiering en de manier waarop het gaat. 
 
Mevr. Bredewold legt een stemverklaring af. Zij is tegen, want zij is het niet eens met 
de manier waarop het gaat en over de keuze van materiaal. 
 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. Waarbij wordt geacht 
dat 24 leden voor en 3 leden tegen ( GroenLinks, D66 en Wens4U) hebben gestemd. 
 
De voorzitter brengt de motie van Wens4U vervangen geluidsscherm Muggenburg in 
stemming. 

     De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij  
wordt geacht dat 3 leden voor (GroenLinks, D66 en Wens4U) en 24 leden tegen 
hebben gestemd. 
 
De voorzitter brengt de motie van GroenLinks geluidscherm (2e fase) Muggenburg in 
stemming. 

     De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij  
wordt geacht dat 3 leden voor ( GroenLinks, D66 en Wens4U) en 24 leden tegen 
hebben gestemd. 
 

  
23. Ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen zonnepark Helmweg hoek 

met Duinweg Callantsoog (O-21-0309) 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Teerink, dhr. Schrijver, dhr. Rijnders, dhr. Jansen, dhr. 
Kruijer, mevr. Bredewold, dhr. Van de Beek, dhr. Riteco, dhr. Vriend. 

 
 De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

 Het raadsbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen.  
 
  



 

 

24. Moties vreemd aan de orde van de dag 

- Motie van afkeuring uitvoering beleid afdeling Openbaar gebied-Verkeer, Vervoer en 
Wegen (Seniorenpartij) + besprekingsverslag motie d.d. 22 november 

Dhr. Wang geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende motie.  

Sprekers 1e termijn: Dhr. Schrijver, dhr. Rijnders, dhr. Jansen, dhr. Dignum, dhr. 
Lensink, dhr. Van de Beek, dhr. Wang, dhr. Riteco. 
 
De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 6 
leden voor ( Seniorenpartij, VVD) en 21 leden tegen hebben gestemd.   
 

- Motie SP Schone Lucht 

Dhr Rijnders geeft een toelichting op de ingediende motie inzake. 
 
Wethouder Heddes geeft een reactie op de motie.  

Sprekers 1e termijn: Dhr. Piket, dhr. Jansen, dhr. Dignum, dhr. Lensink, dhr. Van de 
Beek, mevr. Bredewold, dhr. Teerink, dhr. Rijnders. 
 
De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 11 
leden voor en 16 leden tegen (CDA, Seniorenpartij en VVD) hebben gestemd.   
 
- Motie SP Asielzoekers 

Dhr. Kröger neemt het voorzitterschap over van mevr. Van Kampen. 

 
Dhr Rijnders geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Ph Van Kampen geeft een reactie op de motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Riteco, dhr. Vriend, dhr. Jansen, Dhr. Van de Beek, Dhr. 
Wiskerke, dhr. Kruijer, dhr. Teerink, mevr. Bredewold, dhr. Piket. 
 
Dhr. Rijnders geeft een reactie op de gestelde vragen. 

Sprekers 2e termijn: Dhr. Van de Beek, dhr. Riteco, dhr. Wiskerke. 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie wordt met algemene stemmen verworpen. Waarbij wordt geacht dat 8 
leden voor en 19 leden tegen (CDA, Seniorenpartij, VVD en JESSLokaal) hebben 
gestemd.   



 

 

 
- Motie GroenLinks m.b.t. inclusief Sinterklaasfeest 

Dhr. Kröger neemt het voorzitterschap over van mevr. Van Kampen. 
 
Dhr Riteco geeft een toelichting op de ingediende motie inzake. 
 

T Ph Van Kampen geeft een reactie op de motie en zegt toe om volgend jaar in gesprek 
te gaan met de diverse sinterklaas comités over de inzet van de diverse pieten tijdens 
de intocht (toezegging).  

Dhr. Riteco trekt de motie in n.a.v. de toezegging van de portefeuillehouder.  
 

 

- Motie D66 Huisvesting Aquarius, vandaag nog RIM over scouting als bijlage bij 
deze motie toegevoegd 

Dhr Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie inzake. 
 

T Wethouder Kruit geeft een reactie op de motie en zegt toe dat er in februari 2022 
een voorstel naar de raad komt over dit punt (toezegging). 

Sprekers 1e termijn: Dhr. Piket, dhr. Wang, dhr. Kröger, dhr. Lensink, dhr. Teerink, 
dhr. Van de Beek, mevr. Bredewold, dhr. Rijnders, dhr. Riteco, dhr. Jansen. 
 
Dhr. Jansen zal de motie niet in stemming brengen, gezien het feit dat deze niet de 
meerderheid zal halen in de raad. 

 

25. Sluiting 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 15 februari 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/2021/16-december/19:30
https://raad.schagen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/16-december/19:30

