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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

25 november 2014 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman, waarnemend griffier 

Aanwezig 26 leden: S.M. Lensink (CDA), J. Wiskerke (CDA), A.T. Kleimeer (CDA), B.J. 

Glashouwer (CDA), P.H.M. Huits (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), G.J. Slijkerman (CDA), J.J. 

Heddes (PvdA), J.C. Schrijver (PvdA), J.W. Janssen-de Koning (PvdA), R.J. Klant (PvdA), 

M.A.J. Moussault (PvdA), R.A.J. Takes (VVD)vanaf 19.45 uur, P.J. Marees (VVD), J. van de 

Beek (VVD), C.E. Ackerman (VVD), W.M. van de Sande (VVD), A. Schouten (Seniorenpartij 

Schagen), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij 

Schagen), J. Th. Kröger (JESS), P.D. Taams (JESS), H. de Ruiter (JESS),  H.P. Bredewold 

(Wens4U), F. Teerink (DNA) en J.M. Kalff (D66) 

 

S. Elavarasan (CDA), J.A.M. Klaver (CDA) en J.P. Komen (SP). 

 

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

Groot (VVD) 

 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Inspreekrecht inwoners 

De heer M. Westra (directeur Kopgroep Bibliotheken) m.b.t. agendapunt 18. 

Mevrouw S. Pouw (voorzitter SP) m.b.t. agendapunt 18.  

 

3. Vragenuur raadsleden 

Mevrouw Taams heeft een vraag over de houding en gedrag van de gemeente richting 

de dorpsraden. 

 

Ph. Van der Veek  laat weten dat een en ander niet goed is gegaan en zal schriftelijk 

richting de dorpsraden reageren. De raad ontvangt een afschrift van deze brief. 

 

4. Mededelingen voorzitter, raadsleden en griffier 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

5a.  Vaststellen van de agenda  

De heer Kröger stelt voor om agendapunt 17 van de agenda af te halen en dit 

onderwerp opnieuw te bespreken in de commissie Ruimte. 

De raad kan zich unaniem in dit voorstel vinden.  

De heer Wiskerke geeft aan dat er met betrekking tot agendapunt 18 het nodige 

overleg heeft plaatsgevonden, waardoor dit agendapunt als hamerstuk kan worden 

aangemerkt.  

Agendapunt 9 wordt een bepreekstuk, i.v.m. een ingediende motie. 

Agendapunt 22 wordt toegevoegd, i.v.m. een ingediende motie vreemd aan de dag. 

De agenda wordt met inachtneming van het voorgaande gewijzigd vastgesteld. 

Besluitenlijst gemeenteraad 
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5b.  Aangekondigde Moties en Amendementen 

De aangekondigde moties zijn: 

- Agendapunt 9: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen (JESS); 

 

 

- Agendapunt 22: Motie vreemd aan de dag over afschaffen Procesverbaal-

vergoeding (CDA. PvdA, Seniorenpartij, JESS en D66). 

 

De aangekondigde amendementen zijn: 

- Agendapunt 16: Toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in de gemeente 

Schagen (CDA, VVD, PvdA, JESS, Seniorenpartij en D66); 

- Agendapunt 17: vier amendementen van JESS m.b.t. Kaders voor ecologie, bomen, 

spelen en openbaar groen; 

- Agendapunt 19: Gemeentelijk rioleringsplan (Wens4U); 

- Agendapunt 20: Integraal  veiligheidsbeleid (VVD). 

 

 

6a.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 oktober  2014 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6b.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 4 november 2014 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6c.  Openstaande toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen 

De heer Wiskerke geeft aan dat de toezegging met betrekking tot 

“Weerstandsvermogen en risicoparagraaf” als afgedaan kan worden beschouwd.  

In de derde bestuursrapportage staat dit nu netjes verwoord.  

 

7a. Ingekomen post 

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

- Brief 192, Recreatieschap Geestmerambacht, commissie Bestuur op verzoek van 

CDA. 

 

7b. Artikel 41 vragen RvO 

Beantwoording schriftelijke vragen gesteld door de fracties van DNA, PvdA en VVD over 

de veiligheid van de reactor van de NRG. 

   

Dit onderwerp wordt voorgezeten door de heer Kröger. 

 

Sprekers: Van de Beek, Teerink en Schrijver. 

 

De burgemeester reageert op de gestelde vragen en opmerkingen en spreekt haar 

vertrouwen uit in de leiding van NRG. Tot slot deel zij mee dat er op 18 december in 

Petten over dit onderwerp door de NRG een bijeenkomst voor de inwoners wordt 

georganiseerd. De raad is daarbij van harte welkom.  

  

Hamerstukken:  

 

8. Voortgangsrapportage grondexploitaties 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

9. Zie bespreekstukken 

 

10. Vaststelling bestemmingsplan "Beemsterboerweg 7 te Waarland" 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

11. Vaststellen Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

12. Burgerinitiatief Sluitstukken Omringdijk Musea Schagen (SOMS) 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

13. Voordracht kandidaat RvT-lid Stichting Surplus 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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14. Vaststellen werkwijze Gemeenschappelijke Regelingen 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

15. Belastingverordeningen 2015 

De voorzitter deelt mee, dat De verordening F “Tarieventabel leges 2015” is aangepast. 

De tarieven voor de reisdocumenten en rijbewijzen zijn aangepast. In het voorstel staat 

aangegeven dat de tarieven van reisdocumenten en rijbewijzen door het Rijk worden 

bepaald, maar dat ze op het moment van aanbieden nog niet bekend waren. 

Inmiddels heeft de Rijksministerraad ingestemd met de tarieven voor 2015.  

 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

18.  Marktverordening Schagen 2014 

Bij de vaststelling van de agenda is besloten dit onderwerp te beschouwen als een 

hamerstuk. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

Bespreekstukken: 

 

9. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Schagen 

 De fractie van JESS heeft over dit onderwerp een motie ingediend, waardoor het een 

bespreekstuk is geworden. 

  

 Sprekers: Kröger, Mulder, Bredewold, Lensink en ph. Van der Veek. 

 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

De motie van Jess over onderhoud begraafplaatsen wordt unaniem aangenomen. 

 

 

16. Toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Schagen 

  

 Sprekers: Sanders, Vriend, Janssen, Teerink, Bredewold, Kröger,  Kalff, Tajkes, Moussault en 

ph. Blonk. 

  

 Gaande de discussie brengt de heer Teerink een sub-amendement op het ingediende 

amendement in. Hij stelt voor de passage toe te voegen ”dat de taakstellende 

bezuiniging van € 400.000,-- wordt teruggebracht naar € 300.000,--“. 

 

 Bij het in stemming brengen van dit amendement blijkt dat deze gesteund wordt door de 

fracties van DNA en Wens4U, waardoor het is verworpen met 2 stemmen voor en 24 

tegen. 

 

 Tegen het door de fracties van CDA, VVD, PvdA, JESS, Seniorenpartij en D66  

 ingediende amendement zijn de fracties van DNA en Wens4U, waardoor het 

amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 2 tegen. 

 

Tegen het voorstel van het college zijn de fracties van DNA en Wens4U, waardoor het 

voorstel is aangenomen met 24 voor en 2 tegen.   

 

17.  Kaders voor ecologie, bomen, spelen en openbaar groen 

Bij de vaststelling van de agenda is besloten dit punt van de agenda af te halen en eerst 

 opnieuw te bespreken in de commissie Ruimte.  

 

18. Zie hamerstukken 

 

19. Gemeentelijk rioleringsplan 

 Sprekers: Bredewold, Taams, Teerink, Wiskerke, Klant Van de Beek en ph. Van der Veek. 

  

 De fractie van Wens4U trekt het ingediende amendement in. 

  

 De raad besluit unaniem conform  het voorstel. 

  

20. Integraal Veiligheidsbeleid  

 Sprekers: Van de Beek, Taams en Bredewold. 
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 Naar aanleiding van het ingediende amendement van de VVD zegt de burgemeester  

toe dat het desbetreffende  percentage van 50% wordt aangepast naar 100%.  Zij tekent 

wel aan dat het lastig zal zijn een percentage van 100% te halen, maar zal zich inzetten 

om een zo hoog mogelijk percentage te behalen van het aantal  horeca en 

verkooppunten dat de  leeftijdsgrenzen van de drank- en horecawet naleeft. 

 Na de toezegging en de toelichting van de burgemeester trekt  de VVD het ingediende 

amendement in. 

 De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

21.   Integraal meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 

 Over dit onderwerp verlangt niemand het woord.  

  

 De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

 

22. Motie Vreemd aan de dag 

 Motie ingediend door Jess, CDA, PvdA, Seniorenpartij, D66 over Rijksbezuinigingen 

Afschaffen proces-verbaal vergoeding 

 Sprekers: Wiskerke, Bredewold en Van de Beek. 

 De motie wordt unaniem aangenomen. 

23. Sluiting 

 

 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2014. 

 

 

De raadsgriffier,                                                  De voorzitter, 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gemeentelijke website van de gemeente naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per 

agendapunt.  


