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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

Extra aanwezig 

 

 

Afwezig 

 

 

13 november 2014 

19:30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen – Nouwen (voorzitter), S. Lensink (CDA), J. Th. Kröger (Jess), 

P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), J. van de Beek (VVD), mevrouw J.M. Kalff (D66), F. 

Teerink (DNA), M.A.J.  Moussault (PvdA plv), mevrouw H.P. Bredewold (Wens4u), mevrouw 

E. Zwagerman (griffier) en mevrouw M. Teijema  

 

Wethouders B. Blonk, A.S. Groot, J.C.J. Beemsterboer, S.J.A. van der Veek en plv. 

gemeentesecretaris E. Jansonius 

 

J.J. Heddes (PvdA), J.F. Bas (D66), J. Komen (SP)  

 

 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Vaststelling agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen voorzitter, presidiumleden, griffier 

- Op 26 november a.s. komt de CdK de heer Remkes naar Schagen toe. De 

raadsleden zijn hiervoor ook uitgenodigd. Aanmelden kan bij de Griffie. Exact 

programma wordt nog toegezonden. 

- Afgesproken wordt dat de commissieleden met de kerst een aardigheidje 

krijgen. De fractievoorzitters regelen de verspreiding. 

- De voorzitter deelt mee hoe de Gast van de Raad verloopt. Besloten is om hier 

voorlopig mee verder te gaan. Ze roept commissieleden op om ook als 

gastheer/vrouw deel te nemen aan Gast van de Raad. 

- Mevrouw Zwagerman geeft een toelichting op de bedoeling van de  

Raadsacademie. Binnenkort zal er een exceloverzicht naar de fracties worden 

verzonden met het verzoek deze ingevuld te retourneren. 

- Themabijeenkomst APV  zal worden gehouden op 7 april 2015. De 

themabijeenkomst van 24 februari 2015 vervalt uit het vergaderschema. 

- Het vaststellen van de werkwijze Gemeenschappelijke Regelingen komt op 25 

november a.s. in de raad. Hierna moeten rapporteurs aangemeld worden. Het 

gaat om 2 personen per regeling. Vanuit de fractie kan een ieder die op de 

kieslijst staat worden aangemeld (bij de Griffie). De aangemelde kandidaten 

worden door het Presidium aangewezen. 

 

4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 oktober 2014 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Actielijst Presidium 

De heer Van der Beek ziet naar aanleiding van de verstrekte informatie over het gebruik 

van de iPad graag dat voor de raads- en commissieleden duidelijk wordt hoe moet/kan 

worden omgegaan met de iPad. Hij zal hiervoor een opzetje maken. 

 

De actielijst wordt bijgewerkt. 

 

6. Jaarlijkse evaluatie werkwijze raad en college 

De werkwijze raad/college wordt geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt o.a.  het 

volgende opgemerkt: 
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- Veel van de schriftelijk verstrekte informatie vanuit het kader “actieve 

informatieplicht van het college” wordt mondeling herhaald. 

- Samenwerken tussen college/commissie; wordt de informatieverstrekking over 

onderwerpen die eigenlijk een bevoegdheid van het college zijn als zeer prettig 

ervaren. 

- Goed nadenken over welke informatie voor raadsleden interessant is en (schriftelijk) 

wordt gedeeld. 

- Weekbericht: selectief lezen. 

- Alert blijven op afspraak dat een stuk voor de raad alleen een bespreekstuk kan 

worden als dit door meerdere fracties wordt aangegeven. Stuk wordt bij 1 fractie 

een hamerstuk met mogelijkheid tot stemverklaring. Uiteindelijk beslist de raad over 

haar eigen agenda en bepaalt of iets een hamerstuk of bespreekstuk is. 

- Aandacht voor het tijdig aanleveren moties/amendementen. Kans op succes is 

hiermee groter. 

- Beantwoording vragen uit de commissie vaak pas vlak voor de raad. Is te laat. Met 

een maandelijkse vergadercyclus jagen we elkaar over de kop. Afgesproken is dat 

er een 6-wekelijks vergaderschema zal worden gemaakt. Deze wordt besproken in 

het Presidium van 9 december a.s. 

- Verhouding coalitie/oppositie is sterk verbeterd. Zo ook de verhouding raad/college. 

 

7. Toelichting wethouder Blonk 

 Wethouder Blonk geeft een toelichting. 

 

8. Opstellen conceptagenda raad 25 november 2014 

De voorzitter deelt mee dat er een extra stuk is voor de raadsvergadering van 25 

november 2014. Het gaat om het “Integraal meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018”. 

Afgesproken wordt dit stuk als bespreekstuk rechtstreek voor de te agenderen.  

 

9. Evaluatie raadsvergaderingen 28 oktober 2014 en 4 november 2014 en commissies 

oktober 2014 

  

 Begrotingsbehandeling 4 november 2014: 

 De heer Kröger: Teleurstellende behandeling en ook de opzet van de begroting zelf. Kon 

geen verantwoording nemen voor deze begroting. 

 Mevrouw Bredewold: Het “politieke sausje” kwam niet naar voren. Graag wel weer 

Algemene Beschouwingen uitspreken. 

 De heer Lensink: Indeling in domeinen goed, maar de overkoepeling ontbrak. 

 Wethouder Van der Veek: Roer mag om, begroting niet zo belangrijk, andere punten zijn 

belangrijker. 

 Wethouder Groot: De begroting was niet makkelijk om te lezen. Prettig dat de Algemene 

Beschouwingen op voorhand waren ingeleverd. Nu kon er gelijk beantwoording 

plaatsvinden. 

 Wethouder Beemsterboer: Voor de raad en de politiek is het goed om de 

begrotingsvergadering aantrekkelijker te maken. 

 Wethouder Blonk: Schagen FM kan wellicht een andere rol hebben bij de begroting 

waardoor het aantrekkelijker wordt voor de burgers. In de toelichting van 3 minuten op 

de Algemene Beschouwingen door iedere fractie kunnen wellicht ook debatpunten 

worden aangegeven. 

  

 De voorzitter concludeert dat er meer tools moeten zijn voor de raad om debat te 

kunnen voeren bij de begrotingsvergadering. Een avond met medewerkers voor de 

technische vragen wordt op prijs gesteld. De Algemene Beschouwingen zullen op papier 

blijven. Dit kan ook snel naar de pers. De afdeling Communicatie kan ingeschakeld 

worden om een persbericht te maken waarin alle fracties worden genoemd. Het 

toelichten van de Algemene Beschouwingen in 3 minuten  blijft gehanteerd, zo ook de 

verdeling in domeinen. 

  

 Commissie Ruimte: 

 Wederom de oproep om op hoofdlijnen te blijven. Veel detailvragen kunnen al eerder 

rechtstreeks aan de ambtenaar worden gesteld. 

 

10. Rondvraag 

De heer Lensink geeft aan dat de bezorging van de gemeentegidsen is wederom niet 

goed gegaan. Hij heeft hierover een aangenaam gesprek gehad met communicatie. 

De voorzitter geeft aan dat men bezig is te kijken naar mogelijkheden voor de volgende 

keer, zoals bijvoorbeeld op meerdere plekken in de gemeente gidsen neer leggen. Zij 



 

Besluitenlijst Presidium 13 november 2014 pagina 3 van 3 

zegt toe met een raadsmemo te komen zodra bekend is hoe de verspreiding de 

volgende keer zal gaan. 

 

De heer Lensink vraagt zich af of de korte tijd van het openstaan van de vacature voor 

de Rekenkamercommissie geen afbreuk doet aan de kwaliteit. 

Mevrouw Zwagerman benadrukt dat dit zeker niet het geval is. Er hebben zich goede 

kandidaten aangemeld. 

 

De heer Vriend stelt voor om een eindtijd in te stellen voor de commissievergaderingen. 

Afgesproken is dit mee te nemen naar de agendacommissie. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft als tip voor de eindtijd van een commissievergadering 

mee om een tijdstip per agendapunt er bij te zetten. Verder merkt hij op dat nu de 

wethouders niet meer in de kring zitten bij de raadsvergadering er meer interactie is in de 

raad.  

 

Wethouder Groot nodigt de raadsleden uit om eens een keer mee te lopen bij een 

stafvergadering en zo te zien wat er allemaal speelt in de organisatie. 

 

De heer Kröger vraagt aandacht voor de schaatsclub EMM. 

Wethouder Blonk brengt dit a.s. dinsdag in het college. 

 

Mevrouw Kalff heeft een gesprek gehad met het Noord Hollands Dagblad over het feit 

dat er weinig aandacht wordt besteed aan de politiek. Ze kreeg te horen dat dit niet zal 

verbeteren, maar eerder nog minder zal worden. Er zijn te weinig mensen om hierover te 

schrijven en de lezers zijn er niet in geïnteresseerd.  

 

De heer Van der Beek geeft aan dat geen vaste commissie het onderzoek kan doen 

naar geloofsbrieven en dat deze tijdens de vergadering dienen te worden onderzocht. 

De voorzitter stelt dat er een volgende keer andere leden voor de commissie onderzoek 

geloofsbrieven wordt benoemd. 

 

11. Sluiting 

  

 

 Griffier,                                           De voorzitter, 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman                       Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


