
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

Afwezig

Extra aanwezig

14 juni 2021
19.30 uur
Teams
Mevrouw M.J.P. van Kampen – Nouwen (voorzitter), J.Th. Kröger (JESS Lokaal), S.M. 
Lensink (CDA), J. van de Beek (VVD), J. Schrijver (PvdA),  W.P. Rijnders (SP), F.N.J. 
Jansen (D66), F. Teerink (Duurzaam Schagen), mevrouw H.P. Bredewold (Wens4U) 
vanaf ca. 20.50 uur, L.A.J. Riteco (GroenLinks) vanaf ca. 19.50 uur,  P.F.J. Vriend 
(Seniorenpartij), G.E.P. Meijer (griffier), mevrouw M. Teijema (verslaglegging)

J. Luten (Noordkop Centraal), A. van de Wateringen, mw. H. Wagemaker, J. Wiskerke 
(CDA)

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Voorstellen interim-gemeentesecretaris
De heer Alexander Meijer stelt zich zelf voor als interim gemeentesecretaris. De 
fractievoorzitters heten hem welkom en wensen hem succes.

4. Besluitenlijst 26 april 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Openstaande toezeggingen
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

6. Mededelingen
Mededelingen burgemeester:
- N.a.v. 4 mei: Vergeten is de AH in Callantsoog te melden dat zij ’s avonds 

gesloten moeten zijn. Dit staat echter ook in de APV (sluiting om 19.00 uur). In 
2022 zal dit duidelijk gecommuniceerd worden. 

Mededelingen griffier:
- Er moet een datum vastgesteld worden voor het jaargesprek presidium – 

burgemeester. Gekeken zal worden naar een mogelijkheid 2e helft september.
- Verordening raadsenquête: afgesproken wordt dat de heer Meijer de diverse 

mogelijkheden op papier zet en voor een volgend presidium agendeert.
- Fractievergoeding 2020: Er ontbreekt van nog 1 fractie de fractievergoeding. Met 

deze fractie wordt contact opgenomen.

Mededelingen Rekenkamercommissie:
- Onderzoek Burgerparticipatie is gestart. Er komt eind september/begin oktober 

een workshop voor de raad.
- Rapport onderzoek Doorwerking is vandaag aangeboden aan de raad. De 

agendacommissie zal kijken naar de behandeling van dit rapport.

7. Opstellen concept-agenda raad d.d. 22 en 29 juni 2021
T.a.v. de raadsvergadering van 22 juni a.s. wordt het volgende afgesproken:
- Spreektijd toelichting Algemene Beschouwingen is 3-4 minuten per fractie.
- Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden tot maandag 21 juni 12.00 uur.

De agenda voor de raadsvergadering van 29 juni 2021 wordt doorgenomen. Gelet op 
de agenda wordt als uitwijkdatum donderdag 1 juli vastgelegd.
De heer Jansen laat nog weten of agendapunt “Exploitatieopzet Warmenhuizen 
Remmerdel” een hamerstuk kan worden.
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8. Evaluatie raadsvergadering d.d. 11 en 18 mei, de oordeelsvormende 
vergaderingen van 8, 9 en 10 juni 2021, de raadsbijeenkomst met CdK (3 
juni), thema avond Toegankelijkheid en Inclusie (31 mei), beeldvormende 
vergadering Participatie (7juni), Regionale raadscommissie Noordkop (3 
juni)
Raadsvergadering 11 en 18 mei:
- N.a.v. artikel 43 vragen GroenLinks is duidelijk dat nog beter gelet moet worden 

op de scheiding tussen voorzitter en portefeuillehouder. Het was beter geweest 
als de vicevoorzitter het voorzitterschap had overgenomen.

- Bij een “fout” in een raadsvoorstel is dit gelet op het Reglement van Orde niet 
altijd mogelijk om dit zomaar te herstellen. De voorzitter en griffier hebben 
afgesproken hier pragmatischer mee om te moeten gaan.

- In de agendacommissie zal worden besproken hoe de route van raadsvoorstellen 
beter kan verlopen zodat geen verkeerde verwachtingen gewekt kunnen worden.

Oordeelsvormende vergaderingen 8, 9 en 10 juni 2021:
- Vergaderingen zijn goed verlopen. Complimenten aan de voorzitters.

Beeldvormende vergadering Participatie 3 juni 2021:
- Prima georganiseerd met goede ondersteuning techniek.

9. Verkiezingen 2022
Gesproken is of er gebruik gemaakt zal worden van Kieskompas of Stemwijzer. 
Geconcludeerd kan worden hier inderdaad gebruik van te gaan maken. De griffie 
gaat hiermee verder en zal ook nog kijken naar andere aanbieders.

10. Rondvraag
- De heer Van de Beek heeft zich gestoord aan de uitlating van de 

portefeuillehouder in de pers over de 6 euro per afvalzak. De overige fracties 
vonden het niet handig van de portefeuillehouder, maar hij heeft hiervoor al zijn 
excuses aangeboden.

- De heer Jansen wil weten wat de stand van zaken is t.a.v. de Menisweg 8. De 
voorzitter zegt toe hier achter aan te gaan.

- De heer Teerink is benieuwd naar de stand van zaken m.b.t. het nieuwe Raads 
Informatie Systeem. De voorzitter geeft aan dat enkele raadsleden hiermee in de 
zomerperiode kunnen gaan oefenen. Pas als alles goed werkt wordt het 
opengesteld voor alle raads- en steunfractieleden.

- De heer Vriend verzoekt er scherp op te zijn dat overleggen tussen 
portefeuillehouders/ambtenaren en anderen partijen wel worden vast gelegd. Hij 
merkt op dat het is voorgekomen dat een ideeënbus die stond bij een 
inloopavond na afloop onvindbaar bleek. De voorzitter geeft aan dat 
verslaglegging niet altijd mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij een inloopavond.

- Mevrouw Bredewold wil weten of het klopt dat aanvragen leerlingenvervoer 
alleen nog maar online gedaan mogen worden en er geen afspraken worden 
gemaakt. De voorzitter zegt toe deze vraag door te spelen naar 
portefeuillehouder Van der Veek.

11. Sluiting

Griffier,                                         De voorzitter,

De heer G.E.P. Meijer                      Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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