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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

Afwezig: 

 

 

29 oktober 2015 

19.30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

Dhr. F. Teerink, voorzitter, dhr. L. Hooghiemstra (commissiegriffier), dhr.  M.A.J. Sanders 

(CDA), mw. B.J. Glashouwer (CDA), mw. D.T.M. Pieterse (plv. CDA), dhr. I.L. Kroon (VVD), 

dhr. W.M. van de Sande (VVD), dhr. A.H. Grit (plv. VVD),  mw. J.W. Janssen-de Koning 

(PvdA), mw. J. Brinkman (PvdA), mw. J.J.H. van Dijk (PvdA), mw. M.C.M. Mulder-Keij 

(Seniorenpartij Schagen), dhr. A.P. Rietkerk (Seniorenpartij Schagen), mw. J.M.M. 

Schravemade (Seniorenpartij), dhr. J.Th. Kröger (JESS), mw. C.H.T. Rampen-van de Put 

(JESS), dhr. L. Dignum (JESS), dhr. K. Veenvliet (D66), mw. J.M. Kalff (D66), mw. H.P. 

Bredewold (Wens4U), mw. Wiersma-Hartman (Wens4U), mw. M.C. Verloop (plv. Wens4U), 

dhr. R. Verhoef (DNA), dhr. N. Lieshout (DNA) en dhr. J.P. Komen. 

 

wethouders B. Blonk, J.C.J. Beemsterboer en S.J.A. van der Veek.  

 

mw. S. Elavarasan (CDA), dhr. W.P. Rijnders (SP) mw. C.E. Ackerman (VVD), 

mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U). 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat afwezig zijn mw. S. Elavarasan (plv. Pieterse), dhr. W.P. 

Rijnders (plv. Komen), mw. C.E. Ackerman (plv. Grit) en mw. J.H. Freijsen-Vacano (plv. 

Verloop). 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

4. Vaststelling van de gecombineerde besluitenlijst van de vergaderingen van 24 en 28 

september 2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Opiniërend raadsvoorstel accommodatiebeleid 

Sprekers: Veenvliet, Kröger, Bredewold, Sanders, Mulder, Van de Sande, Janssen, 

Verhoef, Komen en ph Blonk. 

 

De fracties van JESS, Wens4U, CDA, PvdA  en de Seniorenpartrij staan in grote lijnen 

achter het collegevoorstel. De fracties zijn wel benieuwd naar het voorstel van de 

Sportadviesraad Schagen en de verdere uitwerking daarvan. De fractie van JESS wil wel 

vastgelegd hebben dat het voorstel om dit plan met een OZB verhoging te financieren 

maar eenmalig kan worden ingezet. 

 

De fractie van de VVD geeft aan dat het voorstel niet getuigt van durf. Er valt niets te 

kiezen. De geclusterde bezuinigingsvoorstellen wil de fractie steunen, maar is tegen het 

dekkingsvoorstel om dit met een OZB verhoging van 9% te financieren.  

 

De fractie van DNA laat weten dat het voorstel bespreekbaar is. Bezuinigingen 

financieren met een extra lastenverhoging is eigenlijk niet de juiste wijze, maar meent dat 

het college toch een eind op de goede weg zit.  

 

D66 kan zich niet in het voorstel vinden. Het is een dekkingsplan en geen beleidsplan. De 

keuzes ontbreken en dat is fundamenteel fout. Maak als college een doorkijk naar de 

toekomst. Een verhoging van de OZB is alleen bespreekbaar, als het college zich tot het 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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uiterste heeft ingespannen. D66 ziet dit niet in het stuk terug, het college “loopt om de 

hete brij heen”. 

 

De fractie van de SP kan zich niet in het huidige voorstel vinden. Het voorstel raakt vooral 

de kleinere verenigingen. Het ontbreekt aan keuzemogelijkheden. Andere keuzes zijn 

mogelijk en de SP zal deze naar voren brengen bij de begrotingsbehandeling 2016. 

 

6.  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 24 november 2015, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 

 


