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Motie: Vreemd aan de orde van dag. 

Raadsvergadering: 14 december 2021 

Agendapunt: 24 

Onderwerp: Motie van treurnis uitvoering beleid afdeling 

Openbaar gebied-Verkeer, Vervoer en Wegen. 

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 

Constateerde dat de Gemeente Schagen: 
1. Al meerdere jaren de wet- en regelgeving en 

uitvoeringsbesluiten van de Wegenverkeerswetgeving 
overtreedt. 

2. Verkeerstekens verwijderd en/of plaatst zonder een wettelijk te 

nemen verkeersbesluit wat gepubliceerd dient te worden in de 
Staatscourant en 6 weken na publicatie verkeerstekens pas 
inwerkingtreden. 

3. Door geen verkeersbesluiten te nemen, belanghebbende(n) 

juridisch niet de mogelijkheid hebben om in bezwaar en beroep 
te kunnen gaan tegen het verwijderen en/of plaatsen van 
verkeerstekens. 

4. Niet reageert- te laat of het niet afhandelen van WOB- 
verzoeken of bezwaarschriften op genomen verkeersbesluiten. 

5. Bezwaarschriften buiten de wettelijke termijnen worden 

afgehandeld en in gebreke wordt gesteld. Waarbij een dwangsom 

verbeurd wordt verklaard. 

Van mening zijnde dat: 
Na herhaaldelijke schriftelijke- en mondelinge toezeggingen, onder andere 
in het overleg met de verantwoordelijk wethouder Heddes en betrokken 
ambtenaren op 18 januari 2021, middels deze wethouder is toegezegd dat 
het vanaf dat moment het hiervoor genoemde niet meer zou voorkomen 

en de Gemeente Schagen zich zou houden aan wet- en regelgeving op het 
gebied van de Wegenverkeerswetgeving. Dat bezwaarschriften en WOB-
verzoeken binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en de 
bezwaarschriften niet door de ambtenaar wordt behandeld die het 

verkeersbesluit heeft genomen en publicatie heeft verzorgd. Deze 
toezeggingen niet door de Gemeente Schagen zijn opgevolgd danwel zijn 
gecontroleerd. 
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Draagt de verantwoordelijke wethouder Heddes op met onmiddellijke 

ingang te zorgen dat: 

1. Voor het verwijderen en/of plaatsen van verkeerstekens eerst een 
wettelijk verkeersbesluit wordt genomen en gepubliceerd in de 

Staatscourant; 
2. Verkeerstekens worden geplaatst die zijn genoemd in 

het verkeersbesluit; 
3. De afhandeling van bezwaarschriften en/of WOB-verzoeken in 

relatie tot de betreffende verkeersmaatregelen op tijd in 
behandeling worden genomen en op een correcte wijze- en binnen 
de wettelijke termijnen worden afgehandeld. 

 

Spreekt uit de handwijze van de verantwoordelijke wethouder in deze 
haar teleurstelling en treurnis uit. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie van de Seniorenpartij Schagen 

P.F.J. Vriend, fractievoorzitter, 

C.C. Wang, fractielid. 

 


