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Datum 
Tijdstip 
Locatie 
Voorzitter 
Griffier 
Notulist 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 
Gast: 
Uitgenodigd 

 
15 februari 2022 
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 27 leden: S.M. Lensink (CDA), R.M. Bakker (CDA), P. de Nijs-Visser 
(CDA), M.A.J. Sanders (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.S. Groot (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), P.N.S. Boon (CDA) 
 
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  
Mevrouw Mulder als eerste haar stem uit. 
 

3.   Inspreekrecht inwoners  
Mevrouw Kleimeer spreekt in namens Dorps Ontmoetings Punt Petten over 
agendapunt 24 “Sociale Ontmoeting in Petten” en er wordt een kort filmpje 
getoond. 
 
Dhr. Jans spreekt in over agendapunt 24 “Sociale Ontmoeting in Petten” over hun 
ingezonden stuk. 
 
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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4. Vragenuur raadsleden 
De heer Piket (PvdA) heeft 2 vragen: 

1a  Is er al zicht op een inkomensnorm bij de huishoudelijke hulp binnen de 
WMO? 

1b  Zijn er al bezuinigingen binnen gehaald bij de WMO na de oproep om 
eventueel zaken zelf te bekostigen. 

2   de inkoop wil de PVDA weten of het een inkoop- of een subsidierelatie  , of 
dit voor 3 ,5 of 7 jaar wordt en wanneer het proces in de afrondingsfase zit. 

 

De heer Wang heeft 15 februari een schriftelijke rondvraag ingediend over het 
parkeerfonds. 

Mevr. Van Kampen geeft aan dat de gestelde vragen schriftelijk worden beantwoord.  

 

5. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 

6. Aangekondigde moties en amendementen 
Amendementen: 
- Amendement D66 Raadvoorstel Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbrug 

aan Oldskoel 
 - Amendement Seniorenpartij Reglement van orde gemeenteraad Schagen 2022 

met betrekking tot seniorenconvent 
 - Amendement D66 Huisvesting scouting Aquarius Dirkshorn 

- Amendement PvdA dorpsontmoetingspunt Petten 2022 
 

 
Moties: 

 - Motie Seniorenpartij AOW-loskoppeling met minimumloon 
- Motie VVD Wonen Werken Leren 
- Motie bezuinigingen jeugdzorg PvdA, SP, Wens4u en GroenLinks 
- Motie D66 DOP Petten 
 
 

7. Vaststellen agenda 
Dhr. Vriend geeft aan dat de Seniorenpartij een toelichting wil geven bij agendapunt 
13 “Rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie in Schagen” en verzoekt 
agendapunt 11 (RvO) als bespreekstuk te behandelen i.p.v. hamerstuk i.v.m. het 
ingediende amendement van de Seniorenpartij 

Dhr. Van de Beek vraagt of agendapunt 23 “Aanvraag lening Oldskoel Burgerbrug” 
eerst behandeld kan worden en daarna pas agendapunt 22 “Rapport feitenrelaas 
verkoop schoolgebouw Burgerbrug aan Oldskoel” 
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Dhr. Jansen verzoekt om agendapunt 23 “Aanvraag lening Oldskoel Burgerbrug” van 
de agenda te halen en stelt voor om eerst een technische inspectie te doen om een 
totaalplaatje te kunnen maken van de kosten. 

De raad gaat akkoord met de wijzigingen van dhr. Vriend en dhr. Van de Beek.  

Na stemming in de raad (9 stemmen voor (3 VVD, 4 Seniorenpartij en 1 PvdA) en 18 
stemmen tegen) wordt besloten dat agendapunt 23 wel wordt behandeld. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

8. Besluitenlijst raadsvergadering 14 en 16 december 2021 
 De besluitenlijsten zijn vastgesteld. 
  

9. Ingekomen post en vragen 
a. Artikel 43 vragen 

Vragen en antwoord D66 inzake Schagerbrug Zuid 
 

b. Ingekomen post 
22 02 22 brief DOP Petten inzake Brief bezoekers DOP Petten aan de leden van de 
gemeenteraad (22.004237) +  

22 02 23 Brief C.N. inzake aandacht voor woningnood en Dorps Ontmoetings Punt in 
Petten (22.004920) +  

22 02 24 Brief SVP inzake de standpunten van sportvereniging Petten m.b.t. het oude 
VVV-gebouw aan de DOP (22.004782) + 

22 02 29 Brief DOP inzake brief aan raad worden betrokken bij agendapunt 24 
“sociale ontmoeting Petten”. 

 

10. Aanwijzing vervangend griffier 
De raad gaat akkoord met de aanwijzing van de vervangend griffier en Dhr. Meinema 
legt de belofte af. 

 
Hamerstukken  

 
 

12.    Vaststellen beleidskader 2022-2025 en beschikbaar stellen extra financiële 
            middelen KopGroep Bibliotheek 
            Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 
13.    Rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie in Schagen 

   Dhr. Groot heeft wat opmerkingen over het onderzoek. 
                    

            De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  
         Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.     
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14. Opname artikel 2:37 in APV (nachtregister) 

         Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

15. Kadernota begroting 2023 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
         Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 
16. 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum 

Alkmaar 
          Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 
17. Zienswijze Kadernota GrGa 2023 

          Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 
 

18. Zienswijze Kadernota 2023 GGD HN 
         Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 
19. Kadernota 2023, Regionaal risicoprofiel VR NHN en deelname stichting Risicobeheer 

Veiligheidsregio's 
          Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen. 

 
 Ter bespreking 
 
 

11.     Vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad 2022 

-Amendement Seniorenpartij inzake reglement van orde gemeenteraad schagen 2022 
m.b.t. seniorenconvent. 
 

             Dhr. Vriend geeft een toelichting op het ingediende amendement 
  
           Sprekers 1e termijn: Dhr. Lensink, mevr. Bredewold, dhr. Van de Beek, dhr. Jansen.  
 

De voorzitter brengt het amendement in stemming.  

Het raadsbesluit wordt met 19 stemmen tegen en 8 stemmen voor (D66, 
Seniorenpartij en PvdA) verworpen.  

 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

          Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 
 
 

20. Wijziging Integrale Verordening Sociaal Domein Schagen 
       Sprekers 1e termijn: Dhr. Piket, mevr. Van Wijk, dhr. Rijnders, dhr. Jansen, mevr.   
       Mulder, ph Van der Veek. 

 
         Wethouder Van der Veek geeft een toelichting op de gestelde vragen. 
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Sprekers 2e termijn: Mevr. Van Wijk, ph Van der Veek. 
 
T       Wethouder Van der Veek zegt toe om de raad regelmatig op de hoogte te stellen over  
         de ontwikkelingen rondom inburgering en zal maatregelen nemen als dit onvoldoende   
         resultaat behaald. (toezegging).  

 
         De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

         Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

 
21. Uitgangspunten participatiebeleid  
       Sprekers 1e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Piket, dhr. Riteco, mevr. De Nijs, dhr.     
       Dignum, dhr. Groot, mevr. Van Wijk, dhr. Rijnders.  

 
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.  

         Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

 

23. Aanvraag lening Oldskoel Burgerbrug 
         Dhr. Kröger neemt het voorzitterschap over van mevr. Van Kampen. 
         Sprekers 1e termijn: Mevr. Van Wijk, mevr. Bredewold, dhr. Jansen, dhr. Dignum, dhr.             
         Rijnders, mevr. Leijen, mevr. Mulder, dhr. Riteco, dhr. Lensink, ph Van Kampen. 
 
         Ph Van Kampen geeft een reactie op de opmerkingen van de raadsleden.   
         

         Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, mevr. Bredewold, mevr. Van Wijk, mevr. Mulder, ph   

         Van Kampen.  

 

T        Ph Van Kampen geeft een reactie op de vraag van mevr. Van Wijk en zegt toe dat zij de     
raad zal informeren indien de bestuursleden van stichting Oldskoel moeite hebben met 
de hoofdelijke garantstelling voor de lening (toezegging). 

 

           Mevr. Van Wijk legt een stemverklaring af. Zij zal tegen stemmen, want zij ziet graag   
           gebeuren dat het bestuur van de stichting op schrift stelt, dat zij garant staan voordat  
           de lening verstrekt wordt.    
 
           Dhr. Jansen legt een stemverklaring af. Hij stemt tegen, want hij is tegen het steken      
           van geld in een slooprijk gebouw. 
 
           Dhr. Groot legt een stemverklaring af. Hij zal tegen stemmen, want hij is het niet eens     
           met de manier van verstrekken van de lening.  
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          De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming via een hoofdelijke stemming. 
  
          Het raadsbesluit wordt aangenomen met . 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen     

        (Mevr. Mulder, dhr. Wang, dhr. Van de Beek, dhr. Stam, Mevr. Van Wijk, mevr.  
        Leijen,  dhr. Jansen, dhr. Vriend, dhr. Groot). 

   

22. Rapport Feitenrelaas Verkoop Schoolgebouw Burgerbrug aan Oldskoel 

-Amendement D66 Raadvoorstel Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbrug. 

Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement, maar geeft aan het 
amendement niet in te dienen, omdat het merendeel van de fracties deze niet zal 
steunen.   
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Riteco, mevr. Leijen, mevr. Mulder, dhr. Dignum, 
dhr. Rijnders, mevr. Bredewold, dhr. Teerink, ph Van Kampen. 

Ph van Kampen geeft een reactie op opmerkingen vanuit de raad. 

Mevr. Van Wijk legt een stemverklaring af. De VVD zal het voorstel ter kennisgeving 
aannemen en zij onthouden zich van punt 2 en 3.  

Dhr. Groot legt een stemverklaring af. De Seniorenpartij zal voor stemmen, maar geeft 
aan het hele stuk voor kennisgeving aan te nemen.  

Het raadsbesluit wordt met 26 stemmen voor en 1 stem tegen (D66) aangenomen.  

 
24. Sociale Ontmoeting in Petten 

-Amendement PvdA dorpsontmoetingspunt Petten 2022 
         -Motie D66 DOP Petten  

Dhr. Schrijver geeft een toelichting op het ingediende amendement. 
Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Schrijver, dhr. Jansen, dhr. Dignum, mevr. Mulder, dhr. Riteco, 
mevr. Bredewold, dhr. Rijnders, dhr. Teerink, mevr. De Nijs, mevr. Van Wijk, ph Van der 
Veek. 
 
Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de gestelde vragen en opmerkingen. 

T       Hij zegt toe om in de geest van het amendement van de PvdA, de motie van D66 en de      
         Raadsinformatiememo te handelen om rust te brengen in dit proces (toezegging). 

 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Kröger, dhr. Schrijver, ph Van der Veek. 
 
Dhr. Kröger wil mondeling een amendement indienen, welke in het raadsvoorstel 
meegenomen kan worden, zodat er in de geest van de Raadsinformatiememo een 
besluit genomen kan worden.  
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Dhr. Schrijver vraagt om een schorsing. De vergadering wordt geschorst tot 22.10 uur. 
Dhr. Schrijver geeft aan het ingediende amendement in te trekken, aangezien de 
wethouder de toezegging heeft gedaan om in de geest van het amendement te 
handelen.  Hij verzoekt om de aangepaste RIM te amenderen en onder te brengen in 
het huidige raadsvoorstel en de wethouder daarmee op pad sturen.  
 
Dhr. Kröger laat het aangepast amendement zien en dit wordt voorgelegd aan de raad. 
“De raad besluit om in de geest van de Raadsinformatiememo van 15 februari 2022 de 
wethouder opdracht te geven om samen met de partijen in Petten tot een oplossing te 
komen, waarbij de kaders van SV Petten ook nadrukkelijk wordt meegenomen” 
 
De voorzitter brengt het aangepaste amendement van de hele raad in stemming. 

         Het amendement wordt unaniem aangenomen.  
 

         De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  
         Het geamendeerde raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

  

         -Motie D66 DOP Petten 
         Dhr. Jansen geeft een toelichting op de ingediende motie. 
         
         De voorzitter brengt de ingediende motie van D66 in stemming.  

De motie wordt met 5 stemmen voor (D66 en Seniorenpartij Schagen) en 22 tegen 
verworpen. 

 
25. Huisvesting Scoutinggroep Aquarius 

-Amendement CDA D66 JESSLokaal inzake huisvesting scouting Aquarius Dirkshorn 
      -Amendement D66 Huisvesting scouting Aquarius Dirkshorn 

 
Dhr. Kröger geeft een toelichting op het ingediende amendement van CDA D66 en 
JESSLokaal. 
 
Dhr. Jansen trekt voor nu zijn ingediende amendement in, maar wacht even het debat 
af. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Kröger, dhr. Jansen, dhr. Riteco, dhr. Groot, dhr. Piket, mevr. 
Van Wijk, ph Kruit. 
 
Wethouder Kruit geeft een toelichting op de gestelde vragen en het ingediende 
amendement. 
 
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Kröger, dhr. Groot, ph. Kruit. 
 
Wethouder Kruit geeft nog een aanvullende toelichting op de gestelde vragen.  
 
Sprekers 3e termijn: Dhr. Teerink, mevr. Van Wijk, dhr. Jansen. 
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Dhr. Jansen trekt, gezien het debat wat gevoerd is, zijn amendement definitief in. 
Mevr. Van Kampen vult aan dat het amendement van CDA D66 en JESSLokaal wordt 
aangepast. De termijn van 2 weken wordt eruit gehaald. 
 
De voorzitter brengt het aangepaste amendement van CDA D66 JESSLokaal in 
stemming. 
Het amendement wordt unaniem aangenomen.  
 

De voorzitter brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming.  

Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen.  

 
26. Moties vreemd aan de orde van de dag 

- Motie Seniorenpartij AOW-loskoppeling met minimumloon 
Dhr. Vriend geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Vriend, dhr. Dignum, mevr. Van Wijk, dhr. Wiskerke, dhr. 
Riteco, mevr. Bredewold, dhr. Teerink. 
 
Dhr. Teerink geeft aan de raadzaal te verlaten en zal niet meestemmen met deze motie. 
 
De voorzitter brengt de motie in stemming. 
 
De motie wordt na hoofdelijke stemming met 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
(Mevr. Glashouwer, dhr. Broersen, dhr. Van de Beek, dhr. Stam, mevr. Van Wijk, dhr. 
Kröger, dhr. Dignum, dhr. Kruijer,  dhr. Slijkerman, dhr. Vonk ) aangenomen. 
 

         - Motie VVD Wonen Werken Leren 
Mevr. Van Wijk geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 
Sprekers 1e termijn: Mevr. Van Wijk, dhr. Riteco, dhr. Dignum, mevr. Bredewold, ph. 
Beemsterboer. 
 
Wethouder Beemsterboer geeft een toelichting op de ingediende motie en 
opmerkingen van de raad. 
 
De voorzitter brengt de motie in stemming. 
 
De motie wordt met 6 stemmen voor (VVD en PvdA) en 21 stemmen verworpen.  
 
 
-Motie bezuinigingen jeugdzorg PvdA, SP, Wens4u en GroenLinks 
Dhr. Piket geeft een toelichting op de ingediende motie. 

 
Sprekers 1e termijn: Dhr. Piket, dhr. Teerink.  
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De voorzitter brengt de motie in stemming. 
De motie wordt met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen (VVD) aangenomen.  
 
 -Motie Wens4U Dierenopvang 2022 

           Mevr. Bredewold geeft een toelichting op de ingediende motie. 
 

          Sprekers 1e termijn: Mevr. Bredewold, dhr. Schrijver, dhr. Lensink, ph Van der Veek. 
 

          Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de ingediende motie en opmerkingen  
          van de raad.  
           
          Sprekers 2e termijn: Mevr. Bredewold, mevr. Van Kampen. 
 
T        Mevr. Van Kampen geeft aan om dit punt te agenderen voor een oordeelsvormende 
           vergadering om verder met elkaar in gesprek te gaan over “Wat hebben we tot nu toe  
           gedaan, waar staan we nu en hoe verder” (toezegging). 
         
          Mevr. Bredewold gaat ermee akkoord en zal de motie nu niet in stemming brengen  

 
 

27.     Sluiting 
 

    Vastgesteld in de vergadering van 26 april 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 
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