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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

27 augustus 2013 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Aanwezig 28 leden: J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.M. Lensink (CDA), B.J. Glashouwer 

(CDA), J. Wiskerke (CDA), J.A.M. Klaver (CDA), A.T. Kleimeer (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), 

mevr. S. Elavasaran (CDA), M.A.J. Sanders (CDA),J.J. Heddes (PvdA),  J.C. Schrijver 

(PvdA), J.W. Janssen-de Koning (PvdA), R.J. Klant (PvdA),M.A.J. Moussault (PvdA),  A.S. 

Groot (VVD),M.J. Scheltema de Heere (VVD), P.J. Marees (VVD), J. van de Beek (VVD), 

mevrouw C.E. Ackerman (VVD), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), A. Schouten 

(Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), J.Th. Kröger (JESS), 

H. de Ruiter (JESS), P.D. Taams (JESS), H.P. Bredewold (Wens4U), F.Teerink (DNA), J.F. Bas 

(D66),  

J. Komen (SP) 

 

Wethouders J.N.J.J. Beemsterboer (CDA), B. Blonk (PvdA), S.J.A. van der Veek (CDA) en J. 

Bouwes (VVD) 

 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Inspreekrecht inwoners 

Mevrouw Mud-Groot spreekt namens de vrijwilligers van het Slot Schagen. Er zijn veel 

geruchten en onrust over het Slot Schagen. Ze vraagt de raad openheid en duidelijkheid 

te verschaffen en te zorgen dat de publieke functie niet verloren gaat. 

 

Wethouder Bouwes geeft aan dat er op korte termijn een advies vanuit de organisatie 

zal komen waarna het college een besluit kan nemen.  

Hij zal zorg dragen dat juridisch getoetst wordt wat de rol en bevoegdheden in deze van 

de raad zijn. De raad krijgt in ieder geval een financiële terugkoppeling vanaf 2011. Hij 

hoopt binnen enkele weken een voorstel in het college te krijgen. 

 

De heer Brand spreekt in namens de Wmo Adviesraad over agendapunt 14 “Voorstel 

modernisering en harmonisering subsidiebeleid gemeente Schagen”. Hij verzoekt, zoals 

aangegeven in de brief van de Wmo Adviesraad van 23 augustus jl. dit agendapunt één 

maand uit te stellen. 

 

De heer Piepers spreekt in namens de Dorpsraad ’t Zand over het pleintje bij de 

Multitreffer in ’t Zand. Hij verzoekt het voorstel uit 2011 opnieuw te bespreken met de 

betrokken partijen om te komen tot een plan waar iedereen blij mee is. 

 

Wethouder Van der Veek geeft aan dit besproken te hebben met de secretaris van de 

Dorpsraad in ’t Zand. Afgesproken is dat er met de diverse partijen gekeken zal worden 

naar het verschil van inzicht. Hij zal hierover wellicht iets in de commissievergadering 

Ruimte van 9 september a.s. iets over kunnen vertellen. 

 

De heer Tromp spreekt namens de Christenunie in over de winkelopenstelling op zondag. 

Hij wijst erop dat niet iedereen dezelfde mening heeft. 

 

Wethouder Bouwes geeft aan dat zoals toegezegd onderzoek is gedaan. Er zal 

binnenkort in de commissie en raad een gedragen voorstel over de openstelling komen. 

 

 

 

Concept Besluitenlijst gemeenteraad 
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3. Vragenuur raadsleden 

De heer Wiskerke wil weten waarom er op 15 augustus jl., de dag van het formele einde 

van de Tweede Wereldoorlog, niet gevlagd is. 

 

De voorzitter biedt zijn excuus aan voor het feit dat er niet gevlagd is. Dit had niet mogen 

gebeuren. Volgend jaar zal er weer gewoon worden gevlagd. 

 

Mevrouw Bredewold wil weten of het college op de hoogte is dat er in  Schagen een 

nevenvestiging van een cluster 4 school komt. Zij is erg blij met deze ontwikkeling. 

 

Wethouder Blonk geeft aan dat dit ambtelijk bekend was. Volgens planning zal per 1 

november a.s. de Burgemeester de Wildeschool geschikt zijn gemaakt voor cluster 4 

leerlingen.  

 

De heer Marees wil weten hoe het nu verder gaat met de procedure rondom het 

buitengebied Zijpe en landelijk gebied Schagen en hoe de raad hier in gekend wordt. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat hij een goed overleg heeft gehad met de LTO 

en dat gezien dit gesprek hij verwacht dat de gewone procedure gevolgd gaat worden. 

Dit houdt in dat de zienswijzen zullen worden beoordeeld, hier een rapport over komt 

richting college en vervolgens aan de commissie en raad. 

 

De heer Groot vraagt aandacht voor het tijdspad van de werkzaamheden aan het 

Dorpsplein in Callantsoog. Het is belangrijk voor de ondernemers dat de tijdsplanning 

wordt gehaald. 

 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat de werkzaamheden behoren te starten op 4 

november a.s. Op 11 september a.s. zijn er informatiebijeenkomsten. Hij zal er alles aan 

doen om de planning te halen. 

 

Mevrouw Janssen wil weten of er al zich is op hoe de GGD om gaat met de 

bezuinigingen en de toekomstige huisvesting. 

 

Wethouder Blonk heeft volgende week overleg met de GGD om te kijken naar 

alternatieven wat betreft het bezuinigen op de huisvesting. Hij hoopt hier in de komende 

commissievergadering Samenleving een mededeling over te kunnen doen. 

 

4. Mededelingen voorzitter, raadsleden en griffier 

 Er zijn geen mededelingen. 

  

5. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter deelt mee dat bij agendapunt 6D nog een extra voorstel is bijgekomen. Het 

gaat om de bekrachtiging van de geheimhouding betreffende het dossier Mulder 

Obdam. 

 

 Verder stelt hij voor om de binnengekomen moties als volgt te behandelen: 

 17A: Motie VVD over een jeugdlintje 

17B: Motie VVD over de parkeerduur en parkeerplaatsen verruimen voor houders van 

een gehandicaptenkaart. 

17C: Motie van JESS Over de parkeerduur en parkeerplaatsen verruimen voor houders 

van een gehandicaptenkaart. 

 17D: Motie van Wens4U en D66 over een blauwe zone bord. 
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De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

6a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2013. 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6b. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2013 

 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6c. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen gemeente Schagen 2013. 

De heer Klaver merkt ten aanzien van punt 41 “verspreiding gemeentegids in 

buitengebied” op dat ook de krant over 550 jaar marktrechten niet in het buitengebied 

is verspreid. 

De voorzitter zegt toe dit nogmaals te gaan bekijken en roept mensen op zich te melden 

als ze de krant niet ontvangen. Dan kan er gericht actie worden ondernomen. Wel wijst 

er op dat burgers met een nee-nee sticker ook voor de gemeente absoluut 

onbereikbaar zijn. 

 

6d. Bekrachtiging geheimhouding 

 

 Besluit: 

De geheimhouding van de dossiers Boskerpark en Taxatierapport die door het college 

aan de raad is opgelegd te bekrachtigen tot nader order. 

 

6dII. Bekrachtiging geheimhouding 

 

 Besluit: 

De geheimhouding die door het college aan de raad is opgelegd voor het dossier 

Mulder Obdam bekrachtigen tot uiterlijk 1 november 2013. 

 

7. Ingekomen post 

De raad ziet graag de volgende brieven terug in de betreffende commissies: 

- Brief A1 “Brief van WZNH Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit d.d. 16 mei 2013, 

betreffende jaarverslagen Welstandscommissie 2012” (CDA) 

- Brief A8+bijlagen “Vraag en antwoord artikel 37-vraag Jess d.d. 25 juni 2013, 

betreffende RVVV” (JESS) 

- Brief A24 “Afschrift van collegebesluit met betrekking tot financiële jaarstukken GR 

Recreatieschap Geestmerambacht” (CDA) 

- Brief C3 “Brief van de Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten d.d. 17 juni 2013, 

betreffende verkeersprobleem in Callantsoog” (VVD, D66) 

- Brief C6 “Brief van Salsa B.V. d.d. 9 juli 2013, betreffende reactie op uw brief d.d. 1 juli 

2013/verzoek bouwblokvergroting naar 1,5 hectare” (VVD) 

- Brief C14 “Brief van J.H. Jaspers d.d. 8 augustus 2013, betreffende tijdelijke omleiding 

aanrijroute Veilingweg Tuitjenhorn” (VVD, PvdA, CDA) 

 

De heer Wiskerke vraagt naar aanleiding van brief A19 “Brief per e-mail van de VNG d.d. 

24 juli 2013, betreffende Burgernet; nieuwe mogelijkheden om burgers te betrekken bij 

veiligheid” om aandacht te besteden aan de website van Burgernet en de app van 

Burgernet. 

 

De heer Vriend verzoekt het college de steller van brief C1 “Grondkwestie Van 

Wieringen” nu binnen 4 weken antwoord te geven.  

 

Wethouder Bouwes zegt toe deze meneer binnen 1 week antwoord te geven. 

 

De stukken genoemd onder A2. t/m A7., A9. t/m A23. en A25 worden voor kennisgeving 

aangenomen. Het stuk genoemd onder B1. wordt ter advisering in handen gesteld van 

het college. De stukken genoemd onder C1. en C2., C4. en C5, C7. t/m C13. worden ter 

afdoening in handen gesteld van het college.  
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8. Bestemmingsplannen Brede school te Burgerbrug en Brede school te Sint Maartensbrug 

 

 Besluit: 

1. In te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli 2013 

gegeven beoordeling van de ingebrachte zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan “Brede school te Burgerbrug”, zoals uiteengezet in de 

“Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Brede school Burgerbrug”, 

welke deel uitmaakt van dit besluit; 

2. Het bestemmingsplan “Brede school te Burgerbrug”, bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0441.BPBURGBREDESCHOOL-VA01, met de bijbehorende bestanden, en met 

inachtneming van het gestelde in de Nota van beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan Brede school te Burgerbrug, vast te stellen; 

3. De zienswijzen die zijn ingediend ontvankelijk te verklaren; 

4. De indieners van de zienswijzen schriftelijk te informeren over het raadsbesluit; 

5. Het bestemmingsplan “Brede school te Sint Maartensbrug”, bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.BPSTMBREDESCHOOL-VA01, met de bijbehorende bestanden, vast te stellen. 

6. Conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan voor de in de 

bestemmingsplannen begrepen gronden vast te stellen; 

7. Het vervoeren van verweer in eventuele vervolgprocedures tot in hoogste instantie 

op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

9. Jaarverslag en jaarrekening 2012 Milieudienst KvNH 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de jaarrekening met bijbehorend jaarverslag van de Milieudienst 

over 2012 

2. In te stemmen met de resultaatbestemming. 

 

10. Gewijzigde begroting 2013 Milieudienst KvNH 

 

Besluit: 

 In te stemmen met de gewijzigde begroting 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-

Holland. 

11. Begroting en milieuwerkprogramma 2014 Milieudienst KvNH 

  

 Besluit: 

 In te stemmen met de begroting en het werkprogramma 2014 van de Milieudienst Kop 

van Noord-Holland. 

12. Benoeming burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

 

Besluit: 

 Conform voordracht Mevrouw N. Domburg uit Sint Maarten, met ingang van met ingang 

van raadsbesluit voor een periode tot en met december 2014, te benoemen als lid van 

de Welstandscommissie Schagen. 

13. Aanvullend krediet bruggen 

 

Besluit: 

1. Ten behoeve van het onderhoude van twee bruggen in het fietspad in de 

Warmenhuizerweg in Warmenhuizen en één in de Tulpstraat in Waarland een 

aanvullen krediet beschikbaar te stellen van € 21.500,- excl. B.t.w. 

2. Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

14. Voorstel modernisering en harmonisering subsidiebeleid gemeente Schagen 

 De heer Kröger dient namens JESS en D66 en amendement in (zie bijlage). 

 

Na uitvoerige discussie brengt de voorzitter het amendement van JESS/D66 in stemming. 

Het amendement wordt met 5 stemmen voor (JESS, D66, DNA) en 23 stemmen tegen 

(CDA, VVD, PvdA, Seniorenpartij, Wens4U) verworpen. 
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 Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. Het voorstel wordt aangenomen 

met 24 stemmen voor (CDA, VVD, PvdA, Seniorenpartij, Wens4U, D66) en 4 stemmen 

tegen (DNA, JESS). 

 

 Besluit: 

 Om te komen tot een nieuw subsidiebeleid te besluiten  

- in te stemmen met de kaders die zijn gegeven in de bestuursopdracht 

- in te stemmen met de inhoudelijke en technisch uitgangspunten voor het nieuwe 

subsidiestelsel. 

 

15. Intrekken verordening Parkeerbelasting 2008 Zijpe 

 

 Besluit: 

   de verordening op de heffing en invordering parkeerbelastingen 2008 van de 

voormalige gemeente Zijpe vastgesteld op 30 oktober 2007, en laatselijk gewijzigd op 26 

februari  2008, in te trekken met terugwerkende kracht tot 1 april 2013 met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor genoemde 

datum hebben voorgedaan. 

16. Verordening Erfgoedcommissie Schagen 2013 

 

 Besluit: 

De ‘Verordening Erfgoedcommissie Schagen 2013’ vaststellen.  

17. Klachtenregeling aanbesteden gemeente Schagen 

 

 Besluit: 

 De klachtenregeling aanbestedingen gemeente Schagen vast te stellen. 

17a. Motie VVD over jeugdlintje (zie bijlage) 

De voorzitter geeft aan dat bij bijzonderheden het college vaak al een brief stuurt, soms 

met een cadeautje erbij. 

 

De heer Moussault vraagt zich af waarom de indieners niet zelf met een initiatiefvoorstel 

komen. 

  

 Mevrouw Scheltema de Heere bevestigd dat haar fractie met een initiatiefvoorstel zal 

gaan komen. De motie wordt dan ook ingetrokken. 

 

17b. Motie VVD parkeerduur en parkeerplaatsen verruimen voor houders van een 

gehandicaptenkaart (zie bijlage) 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat de motie overbodig is omdat de regelgeving 

voldoet aan de in de motie gestelde vraag. Wel zal er aandacht kunnen worden 

besteed aan het communiceren hierover. Bij het uitreiken van de gehandicaptenkaart 

wordt deze informatie al beschikbaar gesteld. 

 

 De motie wordt ingetrokken. 

 

17c. Motie Jess parkeerduur en parkeerplaatsen verruimen voor houders van een 

gehandicaptenkaart (zie bijlage) 

 De motie wordt ingetrokken. 

 

17d. Motie Wens4U en D66 blauwe zone bord (zie bijlage) 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat het bord er komt, maar niet in meerdere talen. 

Het gaat om een Europees bord, dus de talen zijn overbodig. 

 

De motie wordt ingetrokken. 

 

21. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2013. 

 

De raadsgriffier,                                                  De voorzitter, 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde                            De heer G. Westerink 


