
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

Afwezig

Extra aanwezig

6 december 2022
19.30 uur
Raadzaal
Mw. M.J.P. van Kampen – Nouwen (voorzitter), L. Dignum (JESS Lokaal), W. Vonk 
(CDA), mw. M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), mw. A.M. van Wijk-Ligthart 
(VVD), mw. V.C. van Vuuren (PvdA), W. Rijnders (SP), F.N.J. Jansen (D66), mw. H.P. 
Bredewold (Wens4U), G.E.P. Meijer (griffier), mw M. Teijema (griffie verslaglegging).

L.A.J. Riteco (GroenLinks)

J. Luten (SchagenPlus), R. Meinema (griffie), A. Meijer (interim gemeentesecretaris), C.
Wiskerke (CDA).

1. Mededelingen
Voorzitter:
- Het is volgend jaar 10 jaar geleden dat is begonnen met de zandsuppletie. Er zijn 

veel ervaringen opgedaan. Voorgesteld wordt om in de 2e helft 2023 een 
bijeenkomst te houden met de inwoners van Petten en alle betrokken 
ketenpartners. De leden van het presidium stemmen hiermee in.

Griffier:
- Het valt op dat steeds meer technische vragen tijdens de Oordeelsvormende 

vergadering worden gesteld in plaats van deze vooraf schriftelijk te stellen. Voor 
het kunnen voeren van een goede discussie is het fijn als de technische vragen 
vooraf zijn gesteld/beantwoord.

- De werkgroep communicatie is voor de eerste keer weer bij elkaar geweest. 
Gevraagd wordt wie er nog meer willen deelnemen in deze werkgroep. Mevrouw 
Bredewold meldt zich aan en de heer Vonk zal navraag doen bij zijn fractie. De 
heer Rijnders geeft een korte toelichting over de eerste bijeenkomst.

- De sollicitatiegesprekken voor de vervulling van de vacatures van de 
Rekenkamercommissie hebben plaatsgevonden. Voor de functie van voorzitter 
zijn 2 reacties ontvangen, voor de functie van lid zijn dit 4 stuks. Mevrouw 
Bredewold geeft een toelichting op het doorlopen proces en de gemaakte keuzes.
Aan de raad van 20 december a.s. zal worden voorgesteld om 1 lid te benoemen 
met de mogelijkheid door te groeien naar voorzitter. Verder wordt voorgesteld 
mevrouw Domburg voor een half jaar te herbenoemen en de heer Tamse voor 
een half jaar de functie van voorzitter te laten uitvoeren.

2. Verslag van de vergadering van 18 oktober 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

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

4. Evaluatie raadsvergaderingen 1 en 8 november 2002, Oordeelsvormende 
vergaderingen 29 en 30 november, informatieavond Basis op orde, 
benchmark afval en herinrichtingsprojecten coalitieakoord (24/10), 
Beeldvormende vergadering Energie congestie (14/11), RRN (17/11)
Raad 1 november:
- Een korte vergadering.

Raad 8 november:
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- Mevrouw Van Wijk-Ligthart merkt op dat er een fout zat in de begroting. Dit is ook
toegegeven. Ze is van mening dat dit niet moet kunnen en vraagt zich af hoe nu 
verder?

Algemeen:
- Gesproken wordt over het niet kunnen beantwoorden van vragen door een 

portefeuillehouder. Dit is zorgelijk. De voorzitter neemt dit mee.

Oordeelsvormende vergadering 29 november:
- Mevrouw Van Vuuren geeft aan dat ze als voorzitter heeft ingegrepen toen vanuit

1 fractie er 2 sprekers het woord wilden voeren.
- De heer Jansen spreekt zijn verbazing uit dat het raadsvoorstel Krediet Corfwater 

is geagendeerd. Hierin wordt verwezen naar een 2-tal stukken die nog niet zijn 
vastgesteld. Een hiervan is ook behandeld, de andere komt pas in 2023.

- Gediscussieerd wordt over de volgorde van agendering tussen het voorstel 
Krediet Corfwater en het voorstel Bestemmingsplan recreatiepark Corfwater.

- Gediscussieerd wordt over de stikstofdepositie en het nu wel of niet kunnen 
vaststellen van het bestemmingsplan Recreatiepark Corfwater.

Oordeelsvormende vergadering 30 november:
- Was een enerverende avond. Complimenten aan de voorzitter voor begeleiden 

van deze avond. Tevens de complimenten aan mevrouw Glashouwer die namens 
de coalitiepartijen na de schorsing het woord nam.

- Nog niet voor iedereen is geheel duidelijk wat er nu met het voorstel “Aanpassen 
Integrale verordening sociaal domein Schagen 2022/versie 3” gebeurd. De heer 
Vonk maakt duidelijk dat de coalitie dit stuk wil aanhouden en hierover verder in 
beraad gaat.

- Sfeer van de avond is niet door iedereen als goed ervaren.
- De avond was niet echt oordeelsvormend.

Informatieavond Basis op Orde, benchmark afval en herinrichtingsprojecten 
coalitieakoord (24/10):
- Een nuttige en informatieve avond.
- Het onderdeel afval had meer uitgediept mogen worden.

Beeldvormende vergadering Energie congestie (23/11):
- Een goede, duidelijke avond met positieve reacties.

RRN (14/11):
- Een digitaal gehouden avond. Nuttig en informatief.

5. Opstellen conceptagenda raad 20 december 2022
De conceptagenda wordt doorgesproken.

De heer Jansen kondigt aan mogelijk met een amendement te komen bij het 
agendapunt “Bestemmingplan Raadhuisstraat 109 Dirkshorn”.

Nog toegevoegd aan de agenda wordt een voorstel over de benoeming van een lid 
van de rekenkamercommissie en eventueel nog een voorstel over de aanbesteding 
van de accountant.

6. Rapportage P&C cyclus
De voorzitter geeft aan dat door de werkgroep P&C cyclus aan haar de rapportage is 
overhandigt. De aanbevelingen die de werkgroep heeft gedaan worden in het 
volgende presidium besproken.

De heer A. Meijer vertelt dat hiervoor dan ook de betrokken ambtenaren uitgenodigd 
worden.

7. Voorbereiden informatieavond organisatieontwikkeling
De heer A. Meijer geeft een toelichting. Op 6 februari 2023 is er een informatieavond,
gevolgd door een verdiepingsavond in maart. Hij hoopt binnen 2 weken reactie van 
de fractievoorzitters te mogen ontvangen op de vraag waar men nieuwsgierig naar is 
wat betreft de organisatieontwikkeling.

8. Terugblik en vervolg Bestuurlijke vernieuwing
Op 23 november jl. is er een beeldvormende avond geweest over bestuurlijke 
vernieuwing. Over deze avond worden de volgende opmerkingen gemaakt:
- Een goede avond
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- Weinig inwoners aanwezig
- Er wordt verschillend gedacht over beide sprekers
- Wel leuk dat een aantal van de aanwezigen inwoners jongeren waren
- Organiseer niet altijd in het gemeentehuis
- Een weinig praktische avond om mee verder te gaan
- In sommige groepjes waarin na de presentaties uit een werd gegaan werd vooral 

gemopperd op wat slecht gaat in de gemeente
- Het was een inspiratiesessie

Mevrouw Bredewold oppert om eens te kijken naar de goede projecten die er waren 
in de oude gemeente Schagen.

De voorzitter licht toe dat de werkgroep bezig is met een 2-tal bureaus die naar 
aanleiding van een aantal vragen een presentatie zullen geven aan de 
klankbordgroep. De werkgroep zal deze avond voorbereiden. Ze neemt de suggestie 
van mevrouw Bredewold mee naar de werkgroep.

9. Opleidingsplan
De heer G. Meijer stelt voor om komend jaar een training voor de GO-app, de iPad en 
integriteit te organiseren.

Mevrouw Bredewold vraagt om ook te kijken naar een debattraining, een training 
over de instrumenten van de raad, meer inzicht krijgen over cybercrime en een 
toelichting op het gremium rekenkamercommissie.

De heer G. Meijer deelt mee dat binnenkort de nieuwe wet Versterking decentrale 
rekenkamers in werking treedt. Hierna moet de verordening van de 
Rekenkamercommissie die de gemeente heeft aangepast worden. Dit is een mooi 
moment om hier aandacht aan te besteden.

10. Onder de aandacht: notitie aanpassen vergaderstructuur
Naar aanleiding van wat verwarring over insprekers bij Oordeelsvormende 
vergaderingen wordt de notitie onder de aandacht gebracht. Insprekers mogen aan 
tafel plaatsnemen en mee discussiëren. Bij een agendapunt mogen belanghebbenden
en experts op inhoud mee discussiëren.
Afgesproken wordt om de tekst over het inspreken op de agenda aan te passen.

Los van deze notitie vraagt mevrouw Bredewold dat bij de beeldvormende- en 
informatieavonden de doelen duidelijker worden aangegeven in de 
uitnodiging/programma. De heer G. Meijer zal erop letten dat in de uitnodiging goed 
aan verwachtingsmanagement wordt gedaan. 

11. Rondvraag
De heer A. Meijer geeft aan dat het interne project verbetering advisering aan college
leidt tot een aanpassing van het format van het raadsvoorstel. Binnenkort zullen er 
andere voorstellen te zien zijn en hij hoopt op een positieve ontwikkeling.

De heer Luten vraagt of bijeenkomst met de presentaties van de bureaus aan de 
klankbordgroep bestuurlijke vernieuwing openbaar is. De voorzitter geeft aan dat dit 
door de werkgroep bepaald wordt.

Mevrouw Van Wijk-Ligthart merkt op dat door haar fractie gestelde technische vragen
(art. 45) zonder medeweten door de organisatie werden beantwoord als artikel 43 
vragen.

De heer A. Meijer legt uit dat hierover onlangs is gesproken in het overleg met de 
griffier en de burgemeester. Afgesproken is dat de griffie bepaald op welke wijze de 
vragen in de organisatie uitgezet worden.

De heer G. Meijer geeft aan dat de griffie altijd controleert of het gaat om artikel 43 of
45 vragen en dit bij twijfel altijd bespreekt met de indiener van de vragen. Pas hierna 
worden vragen uitgezet in de organisatie.

Mevrouw Van Wijk-Ligthart verzoekt dat vragen netjes worden beantwoord en niet 
worden afgedaan met een “zie de Raadsinformatiememo”.
Mevrouw Van Vuuren is benieuwd naar hoe het staat met onderwijs voor de kinderen 
in de vluchtelingenopvang in Petten.
De voorzitter geeft een toelichting op alles wat er nu wordt gedaan om de 
mogelijkheid te krijgen de kinderen onderwijs aan te bieden.
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De heer Dignum merkt op dat er veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Hij 
zou graag een raadswerkgroep instellen. Hij vraagt aan de andere fractievoorzitters 
of er vanuit hun fractie hieraan ook behoefte is en wie in deze raadswerkgroep deel 
wil nemen.

Mevrouw Bredewold is benieuwd naar de voortgang van het woonwagenkamp 
Tolkerdijk. De voorzitter zal dit na vragen bij portefeuillehouder Kruijer.

12. Sluiting

Griffier,                                         De voorzitter,

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