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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig 

 

 

Afwezig 

 

 

15 oktober 2014 

19.30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

S.M. Lensink, voorzitter, M. Teijema (commissiegriffier), J. Wiskerke (CDA), G.J. Slijkerman 

(CDA), J.P. Naberhuis (CDA), R.A.J. Takes (VVD), mw. W. Wit (VVD), A.A.N.P. Ligthart 

(VVD), M.A.J. Moussault (PvdA), H.C.P.M. Piket (PvdA), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij 

Schagen), J.G. Horn (Seniorenpartij Schagen), A.P. Rietkerk (Seniorenpartij Schagen), J.Th. 

Kröger (JESS), J. Kruijer (JESS), mw. J.M. Kalff (D66), mw H.P. Bredewold (Wens4U), mw M.C. 

Verloop (Wens4U) en R. Verhoef (DNA) 

 

burgemeester M.J.P. van Kampen – Nouwen, wethouder A.S. Groot en mw. E. 

Zwagerman (griffier) 

 

Wethouder S. van der Veek, A.T. Kleimeer (CDA), J.J. Heddes (PvdA), N. de Vries (D66), 

mw. P. Taams (JESS), M. Puttenaar (JESS), J. Komen (SP), F. Teerink (DNA), mw M. Wessel 

(Wens4U) 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen.  

 

3. Insprekers 

 Er zijn geen insprekers. 

  

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

5a. Besluitenlijst d.d. 17 september 2014 

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

- Mevrouw Verloop wordt toegevoegd bij de sprekers bij agendapunt13 “2e 

tussenrapportage”. 

- De toezegging dat er een themabijeenkomst “vennootschapsbelasting” komt wordt 

toegevoegd bij agendapunt 13 “2e tussenrapportage”. 

 

Sprekers: Verloop, Kruijer, Takes. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

Mevrouw Van Kampen geeft een toelichting op enkele openstaande toezeggingen. 

Deze worden in de toezeggingenlijst verwerkt. 

 

 Opgemerkt wordt verder: 

- Speelhuisje in Eksterstraat is afgebrand. Graag hier iets terug plaatsen. 

- Bankjes bij speelterreinen staan vaak met de rug naar het speelterrein toe. Kijken of 

dit aangepast kan worden. 

Deze opmerkingen/vragen zullen onder de aandacht van wethouder Van der Veek 

worden gebracht. 

  

 Sprekers: Bredewold, Takes 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Bestuur  
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6b. Routekaarten  

Wethouder Groot zegt naar aanleiding van BB2 2.2 “Reservepositie en 

weerstandsvermogen zijn in balans” toe dat het overzicht van de risico’s bij de 3e 

bestuursrapportage komt. 

 

 Sprekers: Horn, Wiskerke 

 

7. Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de raadsleden 

Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

De heer Vriend: Is er al een Raad van Toezicht voor het Slot Schagen? 

Mevrouw Bredewold: Vraagt aandacht voor de verkeersregelaar die 24 uur per dag zou 

staan bij de fietstunnel. Ze vraagt ook aandacht voor het oversteken van fietsers/ 

voetgangers op het moment dat de Zuiderweg wordt opgeknapt. 

De heer Piket: merkt op dat nog niet alle foto’s van de commissieleden Bestuur op de 

website staan. 

De heer Moussault: Wil weten wat de raad of de commissie kan doen om support te 

geven aan de actie Early Bird. 

De heer Takes: Herbestrating Nes duurt lang. Hierdoor aandacht voor het fietstunneltje bij 

de Slenk/Nes. 

 

Portefeuillehouder mevrouw Van Kampen beantwoordt de gestelde vragen. 

 

9. Raadsinformatiememo 26 IJsbaanterrein ijsclub E.M.M. 

 De informatie uit de raadsinformatiememo wordt besproken. 

 

 Sprekers: Slijkerman, Vriend  

 

10. Raadsinformatiememo 30 Programma Economische Zaken 

 Er worden vragen gesteld over het Programma Economische Zaken. Portefeuillehouder 

Groot zegt toe alle vragen schriftelijk te beantwoorden en hierop terug te komen in de 

volgende commissievergadering. 

 

 Sprekers: Kröger, Ligthart, Horn, Slijkerman, Bredewold, Verloop, Takes 

 

11. Instellen Rekenkamercommissie 

Na discussie wordt besloten om in de verordening artikel 8, lid 2, zo aan te passen dat de 

raad zelf altijd onderzoeksvragen kan voorstellen aan de Rekenkamercommissie 

 

Sprekers: Wiskerke, Bredewold, Kröger, Verhoef, Takes, Rietkerk 

 

De commissie adviseert het raadsvoorstel, na aanpassing van artikel 8 lid 2 uit de 

verordening, te agenderen als hamerstuk voor de raad van 28 oktober 2014.  

12. Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 

 Sprekers: Wit, Bredewold 

 

De commissie adviseert het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 

28 oktober  2014 

 

13. Verordening gegevensverstrekking BRP 2014 

 Sprekers: Verloop, Wit  

 

De commissie adviseert het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 

28 oktober  2014 

 

14. Vertegenwoordiging bij gemeenschappelijke regelingen 

 Sprekers: Kröger, Takes, Bredewold, Verhoef 

 

 Wens4U wil dit stuk agenderen als bespreekpunt, de overige fracties als hamerstuk. 
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15. Sluiting 

 

 

Het integrale videoverslag is een aantal dagen na de vergadering te raadplegen op de 

gemeentelijke website naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per agendapunt 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 12 november 2014, 

 

 De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

Mevrouw M. Teijema                        S.M. Lensink 


