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Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

28 mei 2013 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Aanwezig 27 leden: J.C.J. Beemsterboer (CDA), S.M. Lensink (CDA), B.J. Glashouwer 

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

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

J.C. Schrijver (PvdA) 

 

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

Bouwes (VVD) 

 

0. Vragenuurtje 

De heer Kees de Wit spreekt namens de recreatiesector Schagen in op agendapunt 12 

“Verordening Toeristenbelasting 2014 gemeente Schagen”. Hij geeft meer duidelijkheid 

over de € 0.04-regeling (zie bijlage). 

 

De heer Sips spreekt in over agendapunt 10 “Voorbereidingskrediet Structuurvisie 

Petten”. Hij maakt duidelijk dat hij als ondernemer/eigenaar best aan verschillende 

opties mee wil denken, maar op dit moment weinig vertrouwen heeft. Hij verwacht van 

de gemeente wel budget om de nodige expertise voor onderzoeken in te kunnen huren. 

 

De voorzitter geeft aan dat de inspraak van de heren De Wit en Sips worden betrokken 

bij de betreffende agendapunten. 

 

De heer Tromp van de Christenunie verzoekt de gemeente het grote doel in de 

Eksterstraat weg te halen in verband met de overlast die wordt veroorzaakt. 

 

Wethouder Van der Veek geeft aan niet bekend te zijn met de situatie. Hij zegt toe er 

naar te kijken. 

  

De heer Moussault merkt op dat berichtgeving in de krant over de Kadernota voor 

onduidelijkheid zorgt. Gesuggereerd wordt dat er geen bijeenkomsten over het 

meerjarenperspectief zullen zijn. Dit is onjuist. 

 

Mevrouw Bredewold heeft vernomen dat de subsidie in Alkmaar voor Kern8 dreigt te 

vervallen en wil weten of dit klopt en wat voor gevolgen dit heeft voor de 

jongerenwerkers in de gemeente Schagen. 

 

De heer Schouten verzoekt de wethouder duidelijkheid te geven over de herinrichting 

van de Beethovenlaan. De verkeerssituatie is nu onveilig. 

 

Wethouder Bouwes bevestigt dat de informatieavonden die zijn toegezegd over de 

meerjarenperspectief gewoon doorgaan. Nadere informatie hierover volgt nog. 

 

Wethouder Blonk is het niet bekend dat Kern8 minder gesubsidieerd gaat worden. Hij 

zegt toe dit uit te zoeken. 
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Wethouder Van der Veek geeft met betrekking tot de Beethovenlaan aan vandaag een 

gesprek met diverse partijen te hebben gehouden. Niet alle standpunten zijn gelijk en hij 

verzoekt de heer Schouten nog even geduld te hebben voordat hij met een antwoord 

komt.  

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Mededelingen voorzitter, raadsleden en griffier 

  

3. Vaststellen van de agenda 

De heer Kröger deelt mee bij agendapunt 11 “Zienswijze verkoop gemeentehuis Zijpe” 

niet deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. 

 

De heer Beemsterboer stelt voor om agendapunt 12 “Verordening toeristenbelasting 

2014 gemeente Schagen”, gelet op de inspraak van de heer De Wit en de behandeling 

bij de laatste commissievergadering,  door te schuiven naar de volgende 

commissievergadering.  

 

De raad gaat akkoord met afvoeren van agendapunt 12 “Verordening 

toeristenbelasting 2014 gemeente Schagen” en deze te behandelen bij de commissie 

Bestuur op 12 juni a.s. 

 

De heer Bas dient een motie in over “Blij met de bij”. 

 

Afgesproken wordt deze motie te behandelen bij agendapunt 12. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

4a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2013 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

4b. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen Schagen 2013 

Mevrouw Taams stelt het op prijs om periodiek een voortgangslijst over diverse 

onderwerpen te krijgen. Nu is sinds de fusie niet bekend hoe het met de diverse dossiers 

staat. 

 

De voorzitter geeft aan dit eerst in het college te willen bespreken. Hij zegt toe dit terug 

te koppelen in het presidium. 

 

5. Ingekomen post 

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

- Brief B1. van Provincie Noord-Holland d.d. 19 april 2013, betreffende  

begrotingswijziging 36/2012. (CDA/Jess) 

- Brief C6. per e-mail van M.C.P. Laout en M.M.L. Laout-Koomen d.d. 1 mei 2013, 

betreffende Hellingwerf Schoorldam. (CDA) 

- Brief C7. per e-mail van secretaris Auteursrecht d.d. 1 mei 2013, betreffende 

week van de Veiligheid 2013. (CDA) 

De voorzitter zegt toe deze brieven in de betreffende commissievergaderingen aan de 

orde te laten stellen. 

 

 

De stukken genoemd onder A1. t/m A17. worden voor kennisgeving aangenomen. De 

stukken genoemd onder B2. t/m B5. worden ter advisering in handen gesteld van het 

college. De stukken genoemd onder C1. t/m C5. worden ter afdoening in handen 

gesteld van het college. 

 

 

 

 

6. Vaststelling bestemmingsplan “Burchtweg 9 te Sint Maarten” 

  

 Besluit: 
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1. Het bestemmingsplan “Burchtweg 9 te Sint Maarten” vast te stellen overeenkomstig 

de verbeelding NL.IMRO.0441.BPLGHBurchtweg9-VA01 met bijbehorende regels en 

toelichting. 

2. Voor het plangebied van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

7. Financiële bijdrage project Noorder M in Sint Maartensbrug 

 

Besluit: 

Een bedrag van € 36.000 van de bestemming ISV reserve te wijzigen en in te zetten als 

dekking voor de restauratiekosten van de molen Noorder M van de stichting “De Zijper 

Molens”. 

 

8. Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad 

De heer Groot merkt op dat artikel 17 moet worden aangepast. Publiek mag inspreken 

op niet-geagendeerde en op geagendeerde onderwerpen. 

 

Toegezegd wordt artikel 17 aan te passen. 

 

Besluit: 

Het reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad 

2013 vast te stellen. 

 

9. Strategische Visie transities en transformatie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland 

 De heer Sanders wil weten wat de status van de memo van de wethouder is. 

 

 Wethouder Blonk geeft aan dat de memo onderdeel uit maakt van de visie. 

 

 Besluit (inclusief memo wethouder): 

1. In te stemmen met de Strategische Visie op de drie transities en transformatie 

binnen het Sociaal Domein Kop van Noord-Holland. 

2. In te stemmen met het oormerken van de reeds ontvangen en nog te 

ontvangen incidentele rijksmiddelen implementatiekosten decentralisaties 

uitsluitend voor de door de gemeente Schagen te maken implementatiekosten, 

en hiervoor een tijdelijke bestemmingsreserve decentralisaties sociaal domein te 

creëren. 

3. In te stemmen met het bij de bestuursrapportage 2013 alsnog bestemmen van 

de implementatiemiddelen AWBZ 2013 voor de voormalige gemeenten 

Harenkarspel en Schagen ter hoogte van € 88.153 in totaal voor de 

implementatiekosten decentralisaties en deze toe te voegen aan de in 

beslispunt 2 genoemde bestemmingsreserve. 

4. In te stemmen met bij de jaarrekening 2012 alsnog bestemmen van de 

implementatiemiddelen AWBZ en jeugdzorg 2012 ter hoogte van € 230.065 in 

totaal voor de implementatiekosten decentralisaties en deze toe te voegen aan 

de in beslispunt 2 genoemde bestemmingsreserve. 

5. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren de aan deze 

tijdelijke bestemminsgreserve decentralisaties sociaal domein toegevoegde 

middelen in te zetten voor de door de gemeente Schagen te maken 

implementatiekosten en hierover via de reguliere P&C-cyclus te rapporteren. 

 

10. Voorbereidingskrediet Structuurvisie Petten 

De heer Kröger dient namens Jess een amendement in (zie bijlage). 

 

De heer Lensink dient namens het CDA, de PvdA en de VVD een motie in over het 

Dorpsplein Petten (zie bijlage) en namens het CDA een amendement om de kosten van 

de haalbaarheidsonderzoeken te ramen op € 275.000. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft aan het amendement van het CDA en punt 1 van het 

amendement van Jess met betrekking tot de geraamde kosten over te nemen. Het 

bedrag van € 275.000 is juist. Wat betreft de punten 3, 4 en 5 van het amendement van 

Jess adviseert hij de raad deze niet over te nemen.  

 

Na discussie trekt de heer Lensink de motie van het CDA in. 

 

De heer Kröger handhaaft het amendement van Jess dit heeft betrekking op de punten 

3 en 4. 

 



 

Besluitenlijst raad 28 mei 2013 pagina 4 van 5 

Het amendement wordt met 10 stemmen voor (Jess, Wens4U, Seniorenpartij, SP en D66) 

en 18 stemmen tegen (CDA, VVD, PvdA) verworpen. 

 

Besluit: 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 275.000 ten behoeve van de verdere 

voorbereiding van Structuurvisie Petten. 

2. Het voorbereidingskrediet te dekken door dit bedrag in mindering te brengen op 

het door de raad van Zijpe beschikbaar gestelde krediet van € 1.000.000, ten 

behoeve van het dorpsplein Petten, dat deel uitmaakt van het totale project 

Structuurvisie Petten. 

 

11. Zienswijze verkoop gemeentehuis Zijpe 

De heer Kröger heeft de vergadering verlaten. 

 

Mevrouw Bredewold dient namens D66 en Wens4U een amendement in om het 

voorgestelde besluit op enkele punten aan te passen (zie bijlage). 

  

Mevrouw Taams dient namens Jess een motie in om te komen tot een zorgvuldige 

voorbereiding. Verder wil ze weten of bij het bepalen van de taxatiewaarde rekening is 

gehouden met de toekomstige bestemmingswijziging. 

 

De heer Beemsterboer geeft aan het voorstel van het college te steunen. Wel stelt hij 

voor om naar een mogelijke huurder voor de tussenliggende periode te kijken en om 

hangende de procedure de bestemming al te wijzigen naar detailhandel. 

 

De heer Vriend maakt duidelijk de mogelijkheid van het vestigen van een supermarkt te 

steunen. 

 

De heer Groot heeft de zienswijze van zijn fractie op papier staan (zie bijlage). Hij ziet 

graag zo spoedig mogelijk het DPO-onderzoek en een verkeersonderzoek plaatsvinden. 

 

De heer Moussault deelt namens zijn fractie mee achter het voorstel van het college te 

staan.  

 

De heer Komen steunt zowel de motie als het amendement. 

 

De heer Teerink steunt de motie van Jess. 

 

De voorzitter concludeert dat een minderheid in de raad pas op de plaats wil maken en 

eerst een onderzoek uitgevoerd willen zien. Een meerderheid steunt het voorstel van het 

college. Het college kan nu aan de slag met de gegeven zienswijze van alle fracties. 

 

De heer De Ruiter wil de motie van Jess in stemming hebben gebracht. 

 

De motie wordt met 9 stemmen voor (Jess, SP, D66, DNA, Wens4U en Seniorenpartij) en 18 

stemmen voor (CDA, PvdA en VVD) verworpen. 

 

12. Verordening toeristenbelasting 2014 gemeente Schagen 

 Dit agendapunt is aangehouden tot de commissiebehandeling. 

 

12a. Motie van D66, Wens4U en de PvdA over “Blij met de bij” (zie bijlage) 

 De heer Bas geeft een toelichting op de motie. 

 

Mevrouw Bredewold vraagt ook aandacht voor begrazing door schapen in plaats van 

maaien. Het is een mooi gezicht en is natuurlijk vriendelijk. 

 

Wethouder Van der Veek geeft aan dat er gewerkt wordt aan het harmoniseren van de 

onkruidbestrijding. Ook de wetgeving hieromtrent gaat worden aangepast. Hij zal over 

enige maanden met een voorstel richting het college komen. 

  

 De heer Klaver geeft aan de motie niet te steunen. 

 

 De motie wordt verder door een ieder aangenomen. 

 

13. Jaarstukken 2012 gemeente Harenkarspel, Schagen en Zijpe 
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Mevrouw Glashouwer deelt mee dat de Auditcommissie over deze stukken met de 

accountants heeft gesproken. 

 

 De heer Heddes wil de hoogte van de algemene reserve weten. 

 

Wethouder Bouwes zegt toe de hoogte van de algemene reserve zo spoedig mogelijk 

per mail toe te sturen. 

 

 Besluit: 

1. de Jaarstukken 2012 voor de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en 

Zijpe vast te stellen, inclusief het voorstel om het voordelig resultaat van de 

Jaarrekening 2012, ad €  1.139.031 als volgt te bestemmen: 

 

Totaal Resultaat € 1.139.031 

Af: Overheveling naar Begrotingsjaar 2013 €    913.135 

Saldo ten gunste van Algemene Reserve €    225.896 

 

2. De volgende reserves in te stellen: 

Reserve Decentralisatie Sociaal Domein 

  Reserve vorming RUD  

 

3. Onderstaande kredieten af te sluiten: 

- Bluskleding - Uitbreiding huisvesting obs Petten 

- 4 valbeveiligingen - Ombouw nood trap Multitreffer 

- 2 explosiegevaarmeters - Lichtinstallaties handbalvelden 

- 72 ademluchttoestellen - Vervanging weidesleep Bano 

- Terras red. brigade Petten - Vervanging kunstmeststrooier 

- Verkeersvisie ’t Zand - Vervanging versnipperaar 

- Aanpassing bushaltes Callantsoog - Herwerk dierenparken 

- Bluskleding - Uitvoering strandnota 

- Gemeentelijk verkeers- en 

vervoersplan 

- Speeltoestellen 2012 

- 5 parkeerautomaten - Uitbreiding huisvesting obs Petten 

- 2 handcomputers parkeren - Ombouw nood trap Multitreffer 

- Aanpassing rioolgemalen - Hardware automatisering 2012 

- Urnenmuur begraafplaats Petten - Mercedes 8-VRX-14 

- Onderzoek herhuisv. Zijpermuseum - VW transporter 

- Novell servercluster -  

 

4. De overige kredieten vanuit de voormalige gemeente Zijpe (zie bladzijde 146 en 

147  van de Jaarstukken gemeente Zijpe) worden overgebracht naar 2013.  

 

14. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2013. 

 

 

De raadsgriffier,                                                  De voorzitter, 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde                            De heer G. Westerink 


