
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Aanwezig:

Extra 
aanwezig:

27 januari 2022
19.30 uur
Teams

Dhr. F. Teerink (voorzitter), M. Teijema (griffier), dhr. J. Wiskerke (CDA), mw. B.J. 
Glashouwer (CDA), dhr. A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), dhr. C.C. Wang 
(Seniorenpartij Schagen),  dhr. W.J. Stam (VVD), dhr. S.C. Kruijier (JESS Lokaal), dhr. 
J.Th. Kröger (JESS Lokaal), dhr. J. Schrijver (PvdA), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), dhr. G. 
Rot (GroenLinks), dhr. C.J.N. Groen (Duurzaam Schagen), mw. M. Struijf (D66), dhr. 
W.P. Rijnders (SP), mw. H.P. Bredewold (Wens4U).  

Wethouder: J.J. Heddes.

1. Opening
 
2. Mededelingen

3. Insprekers
De heer P.H. de Boer zal bij agendapunt 6 “Verkeersplan centrum Schagen” 
inspreken.

De heer Nieboer zal inspreken bij agendapunt 6 “Verkeersplan centrum Schagen” en 
agendapunt 7 “Stukken geagendeerd op verzoek van de Seniorenpartij Schagen”.

4. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. AVOI en nadere regels
Sprekers: Schrijver, Kröger, Rot, ph. Heddes.

Ph. Heddes zegt toe enkele vragen nog schriftelijk te beantwoorden.

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen 
voor de raad van 17 februari 2022.

6. Verkeersplan centrum Schagen
De heren De boer en Nieboer spreken in.

Sprekers: Struijf, Groot, Rijnders, Van Vuuren, Kruijer, Rot, Bredewold, Groen, 
Wiskerke, Stam, De Boer, Nieboer, ph. Heddes.

Er worden enkele amendementen aangekondigd. De VVD zal met een orde voorstel 
komen om de behandeling van dit punt pas na de verkiezingen te laten plaatsvinden.

De oordeelsvormende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te 
agenderen voor de raad van 17 februari 2022.

7. Stukken geagendeerd op verzoek van de fractie Seniorenpartij Schagen
De heer Nieboer spreekt in.

Sprekers: Wang, Van Vuuren.

De voorzitter verzoekt de griffie om uit te zoeken of de brieven van de heer Nieboer 
gericht aan de raad ook daadwerkelijk op de lijst van ingekomen stukken komen.

8. Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht 
portefeuillehouders
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Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering 



Sprekers: Bredewold, Kruijer, ph. Heddes.

9. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen
Sprekers: Van Vuuren, Glashouwer.

De voorzitter concludeert dat het proces rondom de raadsadviseurs wat optimalisatie 
kan gebruiken en neemt dit mee naar het presidium.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

11. Sluiting

Aldus vastgesteld in de oordeelsvormende vergadering van ???? 2022,

De griffier oordeelsvormende vergadering,                                   De voorzitter,

Het video verslag is direct na de vergadering te raadplegen op de gemeentelijke website 
naar sprekers en agendapunten. 


