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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Voorzitter 

Griffier 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

 

19 mei 2015 

19.30 uur 

Raadzaal gemeente Schagen 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Mevrouw E. Zwagerman, griffier 

Aanwezig 27 leden: J. Wiskerke (CDA), A.T. Kleimeer (CDA), B.J. Glashouwer (CDA), S. 

Elavarasan (CDA), J.A.M. Klaver (CDA), P.H.M. Huits (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), G.J. 

Slijkerman (CDA), J.J. Heddes (PvdA), J.W. Janssen-de Koning (PvdA), M.A.J. Moussault 

(PvdA), V.C. van Vuuren (PvdA) R.A.J. Takes (VVD), P.J. Marees (VVD), J. van de Beek 

(VVD), C.E. Ackerman (VVD), A. Schouten (Seniorenpartij Schagen), M.C.M. Mulder-Keij 

(Seniorenpartij Schagen), P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), J. Th. Kröger (JESS), P.D. 

Taams (JESS),  H. de Ruiter (JESS), H.P. Bredewold (Wens4U), J.P. Komen (SP), F. Teerink 

(DNA) en J.M. Kalff (D66), W.M. van de Sande (VVD) 

 

S.M. Lensink (CDA), R.J. Klant (PvdA) 

 

Wethouder J.C.J. Beemsterboer (CDA), wethouder B. Blonk (PvdA), wethouder S.J.A. van 

der Veek (CDA), wethouder A.S. Groot (VVD)  

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

1a.  Bepalen stemvolgorde 

 Indien er tijdens deze vergadering hoofdelijk gestemd gaat worden, brengt mevrouw 

Mulder als eerste haar stem uit. 

 

2. Verlenging waarneming door mevr. Kalff van de heer J.F. Bas 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

3. Inspreekrecht inwoners 

Er zijn geen insprekers. 

 

4. Vragenuur raadsleden 

Sprekers:  

Mevrouw Mulder: De Seniorenpartij maakt zich ernstig zorgen over de publicatie in het 

Noord-Hollands dagblad over de huishoudelijke thuiszorg. De vraag aan wethouder 

Blonk is of hij duidelijk uit kan leggen dat de informatie over TSM in het Noord-Hollands 

Dagblad niet juist is. 

De heer Kröger: doet een constatering: het betrekken van de raad in 

gemeenschappelijke regelingen loopt niet bij alle groepen zo goed en daar maakt JESS 

zich zorgen over. Verzoek aan het college om dit serieus te nemen en goed op te 

pakken. Stukken die in april binnen komen moeten in april ook naar de commissieleden 

en niet op de dag dat er vergaderd wordt. 

De heer Van de Beek: Vraag over doelgroepenvervoer aan wethouder Blonk. Er is een 

wiskundestudent van de universiteit in Twente. Zij heeft een nieuw model gemaakt 

waarop tijden en routes kunnen worden berekend, waar zeer grote besparingen mee 

kunnen worden behaald. Verzoek aan de portefeuillehouder om dit model te 

onderzoeken. 

Wethouder Blonk: Bevestigt de onjuistheid over TSM in het Noord-Hollands Dagblad en 

licht onjuistheid toe. 

De wethouder geeft aan bekend te zijn met het model. Momenteel wordt onderzocht of 

en op welke wijze het doelgroepenvervoer gebundeld kan worden. De goede 

elementen uit het model worden meegenomen. 
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5. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen.  

 

6a.  Vaststellen van de agenda  

De motie van de Seniorenpartij over de P&C-cyclus wordt bij agendapunt 15 over de 

jaarrekening van 2014 behandeld. 

Moties vreemd aan de orde van de dag worden behandeld bij agendapunt 16. 

Er wordt ingestemd met de verdeling hamerstukken en bespreekstukken. 

 

Sprekers: 

Mevrouw Kalff: D66 trekt de motie over eigen bijdrage jeugdzorg terug.  

Mevrouw Taams: Opmerking over het hamerstuk aangaande de WOB verzoeken. Zij wil 

straks een stemverklaring afleggen bij het vaststellen. 

De agenda wordt met in achtneming van het bovenstaande vastgesteld. 

6b.  Aangekondigde moties en amendementen  

De aangekondigde moties zijn: 

- Motie Seniorenpartij Schagen behorende bij agendapunt 15 “Jaarrekening 2014”. 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA, D66, Wens4U, Seniorenpartij 

Schagen en VVD “Kermis kern Schagen”. 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van Wens4U “Mantelzorgcompliment”. 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van VVD “Wind op zee”. 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van VVD “Vernoeming straatnaam architect 

de heer J.R. Vlaming”. 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van SP “Strandhuisjes Groote Keeten”.  

 

7a.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 24 maart 2015 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

7b.  Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen 

 Geen opmerkingen. 

 

8a. Ingekomen post 

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

- Brief 63 van P. Gootjes, betreffende de ernstige verkeersonveiligheid aan de 

Rietkraag te Tuitjenhorn (Seniorenpartij Schagen) in de commissie Ruimte 

- Brief 52 van B. Nieboer, betreffende de herinrichting van de Julianalaan te Schagen 

(JESS) in de commissie Ruimte 

- Brief 59 van Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen, betreffende de 

huishoudelijke hulp 2015 (SP) in commissie Samenleving 

- Brief 66 van C. Verbeek, betreffende de massaontslag in de thuiszorg (SP) in de 

commissie Samenleving 

- Brief 98 van WSW Panel Kop van Noord-Holland, betreffende het uitblijven van 

instroom beschut werken (SP, Wens4U) in de commissie Samenleving 

 

Sprekers:  

De heer Schouten, de heer Kröger, de heer Komen, mevrouw Bredewold. 

 

8b. Artikel 41 vragen 

 Geen opmerkingen. 

 

9. Wijziging commissie voor Duurzaam Natuurlijk Alternatief 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

De heer Ten Wolde legt de belofte af. 

 

10. Benoeming lid auditcommissie  

Sprekers: 

Heer Wiskerke: CDA wil hierover een stemverklaring afleggen. Er staat dat de 

verordening in het najaar wordt aangepast, maar hij wil daar graag een datum bij 

vastzetten, namelijk september.  
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Mevrouw Glashouwer: vindt het niet haar taak om aan te geven dat de verordening in 

de raad van september komt. Dit is de taak van de raad. 

 

Voorzitter zegt toe dit in de 1e raadsvergadering na zomervakantie voor te leggen, maar 

dit is geen garantie. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

De heer Puttenaar legt de belofte af. 

  

Hamerstukken:  

 

11. Zienswijze Raad op Begroting Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid  

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

12. Mandaat Wob verzoeken 

 Mevrouw Taams legt een stemverklaring af. 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

13. Noordkopraad i.o. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 

Ter bespreking 

 

14. Vaststellen BP Burgerbrug-Burgerweg 

 De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 

 Het voorstel wordt aangenomen met 26 stemmen voor en 1 stem (DNA) tegen. 

 

Sprekers: 

 De heer Marees, de heer Teerink, mevrouw Kalff, de heer Klaver, mevrouw van Vuuren, 

de heer Kröger en Wethouder Beemsterboer. 

  

15. Jaarrekening 2014  

Mevrouw Glashouwer deelt als voorzitter van de auditcommissie de bevindingen van de 

auditcommissie mee. 

 

Na discussie in eerste termijn schorst de voorzitter de vergadering. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

Naar aanleiding van alle sprekers en de discussie zeggen de wethouders het volgende 

toe: 

- Wethouder Groot geeft aan dat de productrekening volgende maand beschikbaar 

is. 

- Wethouder Blonk zegt toe erop terug te komen over wat de effecten van de 

verhoging van de eigen bijdrage Wmo zijn. Hier wordt in de commissie Samenleving 

van september/oktober uitgebreider op ingegaan met een memo.  

- Wethouder Blonk zegt op dit moment bezig te zijn met een notitie om te kijken hoe 

de leemte op te vullen is na de verdwijning van Kern8 en zegt toe hierop terug te 

komen in de commissie Samenleving en het moet voor 2016 geregeld zijn.  

- Wethouder Van der Veek geeft een toelichting op het democratisch gehalte van de 

dorpsraden en het format van de werkwijze en zegt toe dat de raad een uitnodiging 

krijgt om met de leden van de dorpsraden en de wethouders om tafel te gaan 

m.b.t. de fysieke bereikbaarheid.  

- Wethouder Van der Veek geeft aan dat dinsdag (26 mei) in het college de 

behandeling van de evaluatie verkeerscirculatieplan en het GVVP besproken wordt. 

De raad wordt d.m.v. een raadsinformatiememo geïnformeerd.  

- De portefeuillehouder personeel geeft een toelichting op het ziekteverzuim binnen 

de gemeentelijke organisatie en zegt toe na de zomer met cijfers te komen over hoe 

de organisatie ervoor staat m.b.t. het ziekteverzuim.   

 

Sprekers: Mevrouw Kalff, de heer Teerink, de heer Komen, mevrouw Bredewold, de heer 

Moussault, de heer Vriend, de heer Heddes, de heer Van de Beek, de heer Wiskerke, 

wethouder Groot, wethouder van der Veek, wethouder Blonk, de heer Kröger,  

 

  Voorzitter brengt de jaarrekening van 2014 in stemming. 

De jaarrekening is unaniem aangenomen. 
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Motie “Producten P&C cyclus alleen ter advisering voorleggen aan de Auditcommissie.”  

 De heer Vriend geeft een toelichting op de motie. 

  

 De voorzitter brengt de motie in stemming.  

 De motie is aangenomen met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 

   

16. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie “Kermis kern Schagen” (PvdA, Wens4U, D66, Seniorenpartij Schagen, VVD)(JESS 

ondersteunt deze motie)  

De heer Heddes geeft een toelichting op de motie. 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. 

De motie is aangenomen met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 

 

Sprekers: de heer Teerink, de heer Komen, mevrouw Bredewold, de heer Klaver, 

wethouder Van der Veek, de heer Heddes en de heer Kröger.  

 

Motie “Mantelzorgcompliment” (Wens4U)  

Mevrouw Bredewold geeft een toelichting op de motie. 

 

Sprekers: Mevrouw Glashouwer, wethouder Blonk, de heer Kröger, mevrouw Mulder, de 

heer Van de Beek, mevrouw Bredewold, de heer Teerink,   

 

Wethouder Blonk zegt toe het mantelzorgcompliment met Hollands Kroon te bespreken. 

Mevrouw Bredewold trekt de motie in. 

 

Motie “Wind op zee” (VVD) 

De heer Van de Beek geeft een toelichting op de motie. 

 

Sprekers: Mevrouw Van Vuuren, de heer Wiskerke, de heer Van de Beek,  

de heer Komen, wethouder Beemsterboer. 

 

De voorzitter brengt de motie in stemming: 

De motie wordt verworpen met 22 stemmen tegen en 5 voor (VVD).  

 

Motie “vernoeming straatnaam architect de heer J.R. Vlaming” (VVD) 

De heer van de Sande geeft een toelichting op de motie. 

 

Sprekers: de heer Kröger, de heer Van de Sande. 

  

De heer Van de Sande trekt de motie in. 

 

Motie “Strandhuisjes Groote Keeten” (SP) 

De heer Komen geeft een toelichting op de motie.  

 

Wethouder Groot zegt toe om tafel te gaan met dorpsvereniging Groote Keeten en 

inwoners van Groote Keeten om het draagvlak van inwoners en mogelijke toeristen te 

onderzoeken. 

 

De heer Komen trekt de motie in. 

     

17. Sluiting 

 Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2015. 

 

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. 


