4.

Vragenuur raadsleden
Dhr. Piket heeft vragen gesteld over statushouders en er is reeds een antwoord
vanuit het college naar de raad gestuurd.
Mevr. Mulder stelt vragen over het artikel van wethouder Van der Veek inzake het
feit dat er beroep wordt gedaan op inwoners die voldoende geld hebben om minder
gebruik te maken van de WMO voorzieningen.
De voorzitter geeft aan dat dit punt volgende week tijdens de behandeling van de
begroting terug komt en mevr. Mulder gaat akkoord dat de beantwoording dan door
de wethouder wordt meegenomen.
Dhr. Stam stelt een vraag over het parkeren op de grote markt en de grote terrassen.
Wethouder Heddes zal in samenspraak met de burgemeester kijken hoe de horeca
de invulling van de terrassen ziet en hoe dit probleem is op te lossen.
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De voorzitter zegt toe zo snel mogelijk met een reactie naar de raad te komen
(Toezegging).
5.

Mededelingen
Geen mededelingen.

6.
-

Aangekondigde moties en amendementen
Amendementen:
Amendement Duurzaam Schagen JeugdzorgPlus
Amendement D66 Nes32

-

Moties
Motie Duurzaam Schagen SP inzake woningbouwlocatie De Ark
Motie D66 De Ark Schagen
Motie SP inzake Transitievisie Warmte Schagen
Motie PvdA D66 SP GroenLinks over Jeugdzorgaanbieders
Motie van afkeuring Seniorenpartij handelswijze wethouder inzake verkeersbesluiten

7.

Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor om het interpellatiedebat over Polderblick van de VVD
vanavond te laten plaatsvinden. Dit is akkoord bevonden door de raad.
Het college stelt voor om agendapunt 20 “vaststellen BP Molenweg 7
Warmenhuizen” van de agenda te halen en door te schuiven naar de raad van 14
december 2021. De reden hiervoor is dat nog niet alle stukken bij de raad liggen.
Dhr. Van de Veek verzoekt om agendapunt 20 te verplaatsen naar de hamerstukken.
De raad besluit om agendapunt 20 te verplaatsen naar 14 december, zonder deze te
bespreken in een oordeelsvormende vergadering.
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Agendapunt 16 “Benoeming accountant periode 2022-2024” is een hamerstuk, maar
voordat deze vastgesteld wordt, krijgt de voorzitter van de auditcommissie, mevr.
Glashouwer het woord.
De agendapunten 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zullen worden afgedaan als
hamerstukken.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
8.

Besluitenlijst raadsvergadering 21 september 2021
De besluitenlijst is vastgesteld.

9.

Ingekomen post en vragen
a. Artikel 43 vragen
Geen ingediende vragen
b. Ingekomen post
Dhr. Wang vraagt of brief 21 11 07 “brief Prorail inzake zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Zuiderweg 4-6” overgenomen gaat worden door de
wethouder.
De voorzitter en wethouder geven aan dat de brief meegenomen wordt in de totale
beantwoording over dit bestemmingsplan. De reactie van het college komt nog naar
de raad (Toezegging).
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Hamerstukken
10.

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Gezondheidsdienst
Hollands Noorden; veilig thuis opnemen in de GR van de GGD NH.
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

11.

Vaststellen fractievergoedingen 2020
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

12.

Vaststellen BP Bosweg 2,4,6,12 en 12b ’t Zand (RO-21-024)
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

13.

Herstelbesluit BP ‘Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog”
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.

14. Oprichting BV Mobipunten
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
15.

Transitievisie Warmte Schagen “Schagen samen aardgasvrij”
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
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16.

Benoeming accountant periode 2022-2024
Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
Ter bespreking

17.

Locatieanalyse huisvesting buitenlandse werknemers
Sprekers 1e termijn: Dhr. Kruijer, mevr. Bredewold, dhr. Janssen, dhr. Van de Beek,
dhr. Rijnders, dhr. Wang, ph Beemsterboer.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de gestelde vragen.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Van de Beek.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 29 stemmen voor, unaniem aangenomen.

18. Transformatievisie Jeugdzorgplus na 2023
Amendement Duurzaam Schagen inzake JeugdzorgPlus
Dhr. Teerink geeft een toelichting op het ingediende amendement.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Teerink, dhr. Jansen, dhr. Sanders, dhr. Riteco, mevr.
Bredewold, dhr. Van de Beek, dhr. Piket, dhr. Dignum, dhr. Rijnders, ph Van de Veek.
Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het
ingediende amendement.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Teerink, dhr. Dignum, dhr. Rijnders, ph Van der Veek.
Wethouder Van der Veek geeft een reactie op aanvullende vragen.
Sprekers 3e termijn: Dhr. Teerink, dhr. Kröger.
Op verzoek van dhr. Kröger wordt de vergadering voor 5 minuten geschorst.
Sprekers 4e termijn: Dhr. Dignum, mevr. Bredewold, dhr. Van de Beek, dhr. Riteco,
dhr. Piket, dhr. Teerink.
De voorzitter brengt het amendement in stemming.
Het amendement wordt verworpen. Er hebben 10 leden voor ( Dhr. Vriend, dhr.
Groot, mevr. Mulder, dhr. Wang, dhr. Schrijver, mevr. Leijen, dhr. Piket, dhr. Riteco,
dhr. Teerink, dhr. Rijnders) en 19 leden tegen gestemd.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 29 stemmen voor, unaniem aangenomen.
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19. Vaststellen BP “Nes 32 te Schagen”
Amendement D66 Nes32
Dhr. Jansen geeft een toelichting op het ingediende amendement.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Stam, mevr. Bredewold, dhr. Wang, dhr.
Wiskerke, dhr. Kruijer, dhr. Riteco, mevr. Leijen, dhr. Teerink, dhr. Rijnders, ph
Beemsterboer.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het
ingediende amendement.
Sprekers 2e termijn: Dhr. Jansen, dhr. Schrijver, dhr. Wiskerke.
De voorzitter brengt het amendement van in stemming.
Het amendement wordt met 8 stemmen voor (Duurzaam Schagen, Seniorenpartij,
SP, GroenLinks, D66 ) voor en 21 stemmen tegen verworpen.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen (Duurzaam
Schagen, Seniorenpartij, JESSLokaal, SP, D66, GroenLinks en 2 leden PvdA )
aangenomen.
20. Vaststellen BP “Molenweg 7 Warmenhuizen” (is verplaatst naar de raad van 14
december)
21. Vaststelling gecoördineerde BP “Pallas-Plot” en “Partiële Herziening PALLASreactor, 2021”
Sprekers 1e termijn: Dhr. Schrijver, dhr. Jansen, dhr. Riteco, dhr. Vriend, dhr. Teerink,
ph Beemsterboer.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen vanuit de raad.
De voorzitter brengt het raadsbesluit in stemming.
Het raadsbesluit wordt met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Duurzaam
Schagen, D66, SP, GroenLinks) aangenomen.

22. Interpellatie debat VVD mevr. Van Wijk en wethouder Beemsterboer inzake Residenz
Polderblick
Mevr. Van Wijk gaat in debat met wethouder Beemsterboer over Polderblick en over
de door haar fractie gestelde vragen.
De wethouder Beemsterboer zal de nog ontbrekende stukken naar de raad te sturen.
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Mevr. Van Wijk is nog niet tevreden over het antwoord van de wethouder. Het is
onvolledig en doet niet recht aan de fracties en is benieuwd wat de fracties hiervan
vinden.
Sprekers: Dhr. Riteco, dhr. Teerink, dhr. Rijnders, dhr. Wang, dhr. Lensink, dhr. Kröger.

23. Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie Duurzaam Schagen SP inzake woningbouwlocatie De Ark
Motie D66 De Ark Schagen
Dhr. Teerink en dhr. Jansen geven een toelichting op de ingediende moties inzake
woningbouwlocatie De Ark.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de ingediende moties.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Riteco, mevr. Leijen, mevr. Bredewold, dhr. Lensink, dhr.
Kruijer, dhr. Teerink, dhr. Jansen, ph Beemsterboer.
Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op aanvullende vragen.
Dhr. Teerink zal de motie niet in stemming brengen en geeft aan de motie van D66 en
Seniorenpartij te steunen.
Mevr. Bredewold zal niet mee gaan in de moties en komt met vervolgvragen, aangezien
het plan van niet van tafel gaat.
De voorzitter brengt de motie van D66 Seniorenpartij Duurzaam Schagen SP inzake De
Ark in stemming.
De motie wordt met 8 stemmen voor (D66, GroenLinks, SP, Seniorenpartij, Duurzaam
Schagen) en 21 stemmen tegen verworpen.
Motie SP inzake transitievisie Warmte Schagen
Dhr. Rijnders geeft een toelichting op de ingediende motie inzake transitievisie Warmte
Schagen.
Wethouder Heddes geeft een reactie op de ingediende motie.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Kroon.
De voorzitter brengt de motie van de SP inzake transitievisie Warmte Schagen in
stemming. De motie wordt met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD)
aangenomen.
Motie PvdA D66 SP GroenLinks over Jeugdzorgaanbieders
Dhr. Piket geeft een toelichting op de ingediende motie inzake Jeugdzorgaanbieders
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Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de motie en geeft aan met de inhoud
van de motie in gesprek te willen gaan met zijn collega wethouders en daar een
terugkoppeling van te geven aan de raad (Toezegging).
Sprekers 1e termijn: Dhr. Kröger, dhr. Lensink, dhr. Piket.
Dhr. Piket trekt de motie in en gaat ervan uit dat de wethouder terugkomt met een
terugkoppeling van dat gesprek.
Motie van afkeuring Seniorenpartij handelswijze wethouder inzake verkeersbesluiten
Dhr. Wang geeft aan de motie, gezien het late tijdstip, door te willen schuiven naar de
vergadering van 14 december.
Sprekers 1e termijn: Dhr. Van de Beek, dhr. Wang, vz mevr. Van Kampen.
De voorzitter stelt voor om dit punt inhoudelijk te bespreken in de komende
oordeelsvormende vergadering.

24.

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 raadplegen via deze link

7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

