
 

  

Motie voor de raadsvergadering van 29 oktober 2013 

 

Agendapunt  :15 

 

Onderwerp : Slot Schagen 

 

Naar aanleiding van de discussie over het Slot Schagen in de vergadering van de 

gemeenteraad gehouden op 24 september jl is een Commissie van Wijzen ingesteld. Aan 

de commissie is gevraagd advies uit te brengen over het genomen collegebesluit van 10 

september. 

 

Overweging/constatering: 

 

dat naar aanleiding van de discussie over het Slot Schagen in de vergadering van de 

gemeenteraad gehouden op 24 september 2013 een Commissie van Wijzen is ingesteld 

met als opdracht advies uit te brengen over het genomen collegebesluit van 10 

september 2013; 

 

dat de gemeente deze commissie een memorandum heeft doen laten opstellen om vast 

te stellen waar de onrust rondom het Slot Schagen uit voort komt en welke 

verbetermaatregelen wenselijk zijn; 

 

dat de Commissie van Wijzen dit memorandum heeft uitgebracht aan de gemeenteraad 

en de raad kennis heeft genomen van de bevindingen en conclusies uit dit memorandum; 

 

dat de gemeente de maatschappelijke onrust als serieus signaal neemt; 

 

dat de gemeente géén partij is met betrekking tot het beheer en exploitatie van Slot 

Schagen anders dan alléén voor wat betreft de eventuele doorhaling van het 

kettingbeding. 

 

Dat de raad kennis heeft genomen van de uitkomsten van het memorandum; 

 

 

Verzoekt: 

 

- Het college de bevindingen en conclusies uit het memorandum van de commissie 

van wijze over te brengen aan de beheer- en exploitatiestichting van het Slot 

Schagen hen te adviseren hiernaar te handelen; 

 

- de medewerking voor doorhaling van (een deel) van het kettingbeding op te 

schorten totdat de beheer- en exploitatiestichting op een zorgvuldige wijze de 

exploitatie alsook het maatschappelijk gebruik van de ridderzaal in het Slot (100 

dagdelen) op een maatschappelijke wijze langdurig heeft geborgd; 

 

- het college de raad actief informeert omtrent toekomstig te nemen besluit(en) ten 

aanzien van het beheer- en de exploitatie van het Slot Schagen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

VVD fractie Schagen 

 


