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Voorwoord  

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor de gemeenteraad en griffie van Schagen. 

De Corona pandemie heeft grote invloed op ons werk gehad. Voor het eerst in de 

geschiedenis van het openbaar bestuur zijn we digitaal gaan vergaderen waarbij er 

ook rechtsgeldige besluitvorming kon plaatsvinden.  

In dit jaarverslag komen de belangrijkste en meest in het oog springende activiteiten 

van de raad en de griffie voorbij.  Zoals altijd wordt dit aangevuld met een overzicht 

met statistische gegevens. Het overzicht geeft een duidelijk beeld van alle 

werkzaamheden, die worden uitgevoerd door en voor de politiek en dus voor alle 

inwoners van Schagen. De griffie wenst u veel leesplezier en dankt de fracties, het 

college en de ambtelijke organisatie voor de prettige samenwerking.   
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Raadzaal in gebruikelijke opstelling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadzaal in corona opstelling:  
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De gemeenteraad 

De gemeenteraad vergaderde dit jaar volgens de eigen variant op het BOB-model. 

BOB staat voor Beeldvormend-Oordeelsvormend-Besluitvormend. De vergadercyclus 

bestaat nu uit een vergadering van de agendacommissie, een oordeelsvormende 

vergadering en een besluitvormende vergadering. Daarnaast worden er, vooral op 

initiatief van de raad, beeldvormende vergaderingen gehouden. De onderwerpen 

van een beeldvormende vergadering kunnen op een later moment al dan niet 

terugkomen op de agenda’s van de oordeelsvormende- en besluitvormende 

vergadering. 

Alle vergaderingen worden geëvalueerd in de daaropvolgende vergadering van 

het Presidium. 

De raad heeft het afgelopen jaar tal van besluiten genomen. Dit betrof onder 

andere: 

- Diverse coördinatiebesluiten 

- Diverse bestemmingsplannen 

- Diverse rekenkamerrapporten 

- Zienswijze kadernota’s gemeenschappelijke regelingen 

- Wmo-verordening 2020 

- Decentralisatie-uitkering Klimaatakkoord 

- Plaatsen kunst op rotondes en overzicht kunst openbare ruimte 

- Aanpassing Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016 (APV) 

- Subsidieplafond starters- en duurzaamheidslening 

- Aanscherping beleid zonneparken 

- Revolverend fonds voor Duurzaamheidsleningen en startersleningen 

- Uitbreiding basisschool De Rank met 1 lokaal 

- Aanpassing verordening meedoen i.v.m. afschaffing Ouderenpakket 

- Overdracht wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

- Blijverslening 

- Eerste consequenties Corona-maatregelen gemeente Schagen? 

- Regioakkoord: de Kop Groeit! 

- Toekomststrategie en afwegingskader Witte Paal 

- Parapluplan-omgevingsplan, 1e tranche 

- Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050 

- Toeristenbelasting 

- Urgentieverordening Schagen 2020 

- Projectopdracht nieuwbouw Kazerne Dirkshorn 

- Noordkop centraal 

- Vaststellen integrale beleidsplan Sociaal Domein “maatwerk voor onze inwoners” 

- Vaststellen integrale Verordening Sociaal Domein 

- Meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 

- Bestuur Surplus 

- Stichting Instandhouding Kerkgebouw Valkkoog – statutaire wijziging 

- VN verdrag rechten van mensen met een handicap 
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- Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

- Evaluatie vergaderstructuur raad 

- Wijkgebouw De Groene Schakel – aanvraag budget t.b.v. aanleg extra   

  parkeerplaatsen 

- Accommodatiebeleid 

- Carrousel Groenoord -Nes Noord 

- Benoeming griffier 

- Jaarrekening 2019 

- 1e en 2e tussenrapportage 

- Kadernota 

- Begroting 

- Vaststellen regeling Regionale Energie Strategie (RES) 

- Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord 

 

 

Wisselingen 

Griffiemedewerkster Marja de Vries- Adriaanse is op 20 januari 2020 gestart bij de 

griffie als griffiemedewerkster en is tijdens de raadsvergadering van 11 februari 2020 

beëdigd. 

 

 

Als lid van de rekenkamer is in februari mevrouw Domburg geïnstalleerd. Binnen de 

steunfractieleden zijn een aantal wisselingen geweest. Nieuw zijn de heer Don 

(JESSlokaal), de heer Streefkerk (JESSlokaal) en de heer Polle (Duurzaam Schagen). 

Afscheid is genomen van de heer De Ruiter (JESSlokaal), de heer Don (JESSlokaal), 

de heer Bart (Duurzaam Schagen) en de heer Steijvers van Orselen (GroenLinks). 
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Een greep uit de overige activiteiten en gebeurtenissen  

Raadsuitje vrijdag 21 augustus 

Dit jaar waren Harry Piket en Puck de Nijs aangewezen om het raadsuitje te 

organiseren. 

Door corona en de 1,5 meter samenleving, was het niet mogelijk om fysiek bij elkaar 

te komen. Dit was een behoorlijke uitdaging, om er toch een leuk en gezellig uitje 

van te maken. Er is uiteindelijk gekozen om in de ochtend een rondleiding in het 

Zwanenwater te organiseren, waarbij de groep in 2en gesplitst werd.  

We hebben genoten van een 

prachtige wandeling en 

rondleiding door boswachter 

meneer de Haas. Tijdens de 

rondleiding zijn er veel vragen 

gesteld en informatie gedeeld.  

 

 

 

 

 

 

En in de middag vond er een livestream plaatst, waarbij we met een hele groep live 

hebben gekookt, via de Kookfabriek. Er stond een courgettesoep op het menu, met 

heerlijke zelfgemaakte flatbread. 

Er is een leuk soeppakket samengesteld, incl. kookschort en recept…zodat alle 

deelnemers de juiste producten tot hun beschikking hadden. 

Het uitje was, ondanks dat 

we niet bij elkaar waren, 

toch als erg gezellig 

ervaren en we hebben 

met elkaar gelachen en 

genoten van de 

zelfgemaakte soep. 
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Lintjesregen 2020 (Merieke Bredewold)  

 

Het uitreiken van lintjes ging dit jaar op een alternatieve manier. Met een 

videoboodschap van burgemeester Marjan van Kampen op een tekstkar werden in 

de gemeente Schagen negen gedecoreerden verrast waaronder raadslid Merieke 

Bredewold. Op een later moment zijn de lintjes alsnog fysiek uitgereikt. Merieke werd 

onderscheiden vanwege haar grote inzet voor haar inzet als voorzitter van het 

Comité Herdenking 1940-1945, als fotograaf voor de West-Friese Kroniek en voor al 

haar raadswerk. 

Werkgroep Jongeren in de politiek (uitvoering motie VVD-JESS) 

Met de werkgroep is een start gemaakt. Door corona is deze even stilgelegd. De 

bedoeling is dat en een jongerenraad komt.  Wanneer deze actief wordt, wordt hij 

ingepast in de bestuurlijke agenda, vooral bij de thema’s die jongeren aangaan. 

Evaluatie vergaderstructuur 

In 2020 is onze vergaderstructuur geëvalueerd. De griffier heeft input opgehaald bij 

alle fracties, het college en het managementteam. De notitie die hij hier over heeft 

gemaakt is besproken in een beeldvormende vergadering en is op 15 december 

2020 door de raad vastgesteld. Nu is duidelijk beschreven wat beeldvormende 

vergaderingen, informatieavonden, raadswerkgroepen en klankbordgroepen zijn. 

Ook is besloten dat Insprekers tijdens een oordeelsvormende vergadering ook 

vragen mogen stellen aan de leden.  Bij een agendapunt in een oordeelsvormende 

vergaderingen mogen belanghebbenden en experts voortaan op inhoud 

meediscussiëren.  
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Cursus Politiek Actief voor bewoners 

In september is de cursus politiek actief voor inwoners, gegeven door 

Prodemos, van start gegaan. Een gratis 

cursus voor iedereen, jong en ouder, die 

geïnteresseerd is in de lokale politiek. Voor 

iedereen die erover denkt zelf politiek 

actief te worden, maar niet exact weet 

wat de mogelijkheden en te bewandelen 

wegen zijn.  18 enthousiaste deelnemers 

hebben zich 

aangemeld. 

Helaas moest de 

cursus na 2 

bijeenkomsten digitaal verder gaan, dit i.v.m. de 

coronamaatregelen. Gelukkig heeft dit geen 

afbreuk gedaan aan de inhoud van de cursus en 

hebben 17 cursisten de cursus afgerond met een 

certificaat. Door het hoge animo zal deze cursus in 

het voorjaar van 2021 opnieuw aangeboden 

worden. 

            

 

 

De raad in cijfers 

 

 

 

  

   

Technische/overige vragen 2019 2020 

CDA  28 44 

VVD 18 46 

PvdA 22 93 

Seniorenpartij 33 69 

JESS 16 65 

Wens4U 9 23 

Duurzaam Schagen 2 14 

SP 15 31 

D66 22 95 

GroenLinks              0 23 

Totaal 165 503 
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De raad in cijfers 2017 2018 2019 2020 

Raadsvergaderingen 8 12 12 10 

     

Aantal raadsbesluiten 89 109 88 90 

Oordeelsvormende/commissie- 

vergaderingen 

18 11 9 13 

Tussentijdse wijzigingen in de 

gemeenteraad 

4 32 0 0 

Amendementen 

aangenomen/verworpen/ingetrokke

n/ 

overgenomen 

4/12/5/2 4/6/4/1 3/12/1/1 14/14/8/0 

Moties 

aangenomen/verworpen/ingetrokke

n/ 

overgenomen/aangehouden 

5/9/9/3/1  4/9/19/2/5 9/11/7/1/2 5/11/10/1/1 

Totaal moties en amendementen 50 54 47 62 

Raadsinformatiememo's 83 106 110 153 

Burgerinitiatieven 0 0 0 0 

Initiatiefvoorstellen 0 0 0 1 

Interpellatiedebat 0 0 0 2 

Rekenkameronderzoeken 3 3 1 5 

Mailverkeer ontvangen/verzonden 10.336/6.976 10.521/7.209 10.116/5.523 10.856/7098 

Ingekomen brieven e.d. 69 99 92 214 

Werkbezoeken/externe oriëntaties 2 2 1 0 

Beeldvormende vergaderingen 11 13 22 14 

Regionale bijeenkomsten (RRN's) 3 3 4 4 

Gasten van de raad 39 22 0 0 
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Ingekomen stukken raad 

Door de burgers, bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen etc. zijn 214 brieven, 

veelal in afschrift, aan de gemeenteraad gericht. Deze brieven zijn iedere keer 

onder het agendapunt “ingekomen stukken” geagendeerd voor de 

raadsvergadering. Van deze brieven zijn er 15 doorgestuurd naar de 

oordeelsvormende vergadering ter bespreking. 

 

* vragen en antwoorden zijn geplaatst op het openbare gedeelte van Notubox en 

zijn voor raadsleden ook in te zien via de Notubox-app 

 

 

 
Overzicht kijkers vergaderingen via NotuRecord.  
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Door Corona is de raadsvergadering van maart niet 

doorgegaan. Om de vergaderingen toch mogelijk te maken 

is er gekeken met welk systeem gewerkt kon worden, zodat 

de vergaderingen ook live meegekeken konden worden. De 

griffie heeft achter de schermen hard gewerkt om dit voor 

elkaar te krijgen door raadsleden uitleg te geven over het 

digitale vergaderen, handleiding te maken en het opstellen 

van richtlijnen. Op 12 april 2020 was de eerste digitale 

vergadering een feit. Dit ging nog een beetje onwennig, maar de raadsleden 

pakten dit snel op. Dit betrof de oordeelsvormende vergadering en op 12 mei 

volgde de eerste digitale raadsvergadering. 

Verder moest de raadszaal coronaproof gemaakt worden, gezien de 1,5 meter 

samenleving. Het idee was om na de zomer weer fysiek te vergaderen. Ook dit was 

een hele klus om het voor elkaar te krijgen. Met veel meetwerk en verschuivingen is 

het mogelijk gemaakt om alle raadsleden en griffie coronaproof te laten 

vergaderen. Als voorproefje vergaderde het presidium van 1 september fysiek. Op 

15 september 2020 was de eerste en tevens laatste fysieke raadsvergadering in 

coronatijd in 2020. De laatste maanden was het vanwege de tweede golf en onze 

voorbeeldfunctie niet wenselijk fysiek te vergaderen. 
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Beeldvormende vergaderingen 
 

Om de raads- en steunfractieleden goed te informeren over diverse actuele 

onderwerpen is er met regelmaat een beeldvormende bijeenkomst georganiseerd. 

In 2020 waren dit er 15 in totaal met diverse onderwerpen zoals de Regionale 

energiestrategie, de evaluatie van de vergaderstructuur, de omgevingsvisie, 

jeugdzorg en het duurzaamheidsprogramma. 

Verder zijn er naast de beeldvormende vergaderingen meerdere informatie/overleg 

bijeenkomsten geweest waarvoor de raads- en ook de steunfractieleden zijn 

uitgenodigd. 

Bij de oordeelsvormende vergadering en de raadsvergadering hebben inwoners de 

mogelijkheid om in te spreken over een geagendeerd onderwerp of een voor hun 

belangrijk onderwerp.  
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Overige commissies en werkgroepen 

Auditcommissie  

De auditcommissie bestond in 2020 uit de raadsleden mevr. B.J. Glashouwer (CDA 

en tevens voorzitter), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen en vicevoorzitter), J.C. 

Schrijver (PvdA), I.L. Kroon (VVD), J. Th. Kröger (JESS) en Steunfractielid mevrouw M.C. 

Verloop (Wens4U). De griffier is secretaris van de commissie. De accountant, het 

afdelingshoofd Financiën en Control, de teamleider Financiën en Belastingen, de 

voorzitter van de Rekenkamercommissie en de portefeuillehouder Financiën zijn 

vaste adviseurs. De auditcommissie heeft in 2020 vier keer vergaderd.  

Naast de reguliere onderwerpen uit de P&C-cyclus en het contact met de 

accountant heeft de auditcommissie de diverse coronarapportages, het control-

statuut (de positie van de controller in de organisatie), het proces rondom de 

rechtmatigheidsverklaring door het college, het btw-onderzoek door de 

belastingdienst en de liquiditeitsplanning in haar vergaderingen aan de orde gehad. 

 

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 

In 2015 hebben 

de raden van de 

gemeenten Den 

Helder, Hollands 

Kroon, Schagen 

en Texel besloten 

tot het instellen van een regionale raadscommissie. Voor de werkwijze van deze 

commissie is een verordening vastgesteld, waarin onder meer is bepaald dat de 

commissie zich bezig zal houden met de thema’s van de “Kop Werkt” en de 

gemeenschappelijke regelingen die de vier gemeenten aangaan.  

In 2020 kwam de RNN 4 keer bij elkaar. Eén keer fysiek in de raadszaal van Schagen 

en de overige keren digitaal. Daarnaast is er 3 keer een beeldvormende RRN 

gehouden. Eén keer fysiek in De Kampanje in Den Helder en de andere twee 

digitaal. 

De fractievoorzitters zijn lid van de RRN.  

Namens Schagen zijn M.A.J. Sanders (CDA), tevens voorzitter en M. Bredewold 

(Wens4U) lid van de agendacommissie van de RRN. De heer J. Hagens is de RNN-

griffier. 

Rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen 

Vanuit de raad Schagen zijn per gemeenschappelijke regeling raadsrapporteurs 

aangewezen. De raadsrapporteurs zijn mevrouw B.J. Glashouwer (CDA), de heer L. 

Dignum (Jess), de heer M.A.J. Sanders (CDA), de heer A.S. Groot (Seniorenpartij 

Schagen), de heer J. Wiskerke (CDA), mevrouw M.C.M. Mulder (Seniorenpartij 

Schagen), de heer J.Th. Kröger (JESSlokaal), mevrouw J.A. Toorenent (D66), mevrouw 

M. Struijf (D66) en de heer C. Wang (Seniorenpartij Schagen).  De rapporteurs 

koppelen regelmatig terug in de oordeelsvormende vergadering. 
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Rekenkamercommissie  

Vanaf 1 januari 2017 voeren Luud Hooghiemstra en Mariëlle Teijema het secretariaat 

van de Rekenkamercommissie. 

De jaarverslagen en onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie zijn te 

vinden op https://www.schagen.nl/bestuur-organisatie/jaarverslagen-

onderzoeksplannen-en-onderzoeksrapporten_43853/ 

 

De Griffie 

Samenstelling: wie is wie bij de Raadsgriffie 

De griffie heeft in 2020 formeel een omvang van 4 fte, daarvan is 3,45 fte 

daadwerkelijk ingevuld.  

• Gert Meijer: griffier: 1 x 36 uur (1fte) 

• Luud Hooghiemstra: plv. griffier, raadsadviseur/griffier oordeelsvormende 

vergadering/secretaris van de RKC Schagen: 1 x 36 uur (1fte); 

• Marielle Teijema: plv. griffier, raadsadviseur/griffier oordeelsvormende 

vergadering/secretaris van de RKC Schagen: 1 x 28 uur (0,78 fte);  

• Marja de Vries-Adriaanse: griffiemedewerker (administratieve/secretariële 

ondersteuning): 1 x 24 uur (0,67 fte), vanaf 20 januari 2020  

•  

 

Vlnr: Marja de Vries-Adriaanse, Luud Hooghiemstra, Marielle Teijema en Gert Meijer. 

 

Missie van de griffie  

Op een professionele wijze ondersteunen wij de raad bij de kader stellende, 

controlerende en volks vertegenwoordigende rol van de raad. Wij zijn daarbij een 

klantgerichte, integere en betrouwbare partner voor de raad, de fracties en de 

individuele raads- en steunfractieleden. De griffie doet dit vanuit een onafhankelijke 

positie en een proactieve en professionele houding. 

https://www.schagen.nl/bestuur-organisatie/jaarverslagen-onderzoeksplannen-en-onderzoeksrapporten_43853/
https://www.schagen.nl/bestuur-organisatie/jaarverslagen-onderzoeksplannen-en-onderzoeksrapporten_43853/
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Communicatie  

De vergaderingen e.d. zijn te raadplegen via https://schagen.raadsinformatie.nl. De 

vergaderingen van de raad en de oordeelsvormende vergadering worden live 

uitgezonden en zijn te bekijken via www.schagen.nl. In onderstaand overzicht is 

weergeven hoeveel personen tijdens de vergaderingen hebben meegekeken.  

Er bestaat al een langere wens bij de raad om een eigen website te hebben, 

waar informatie vanuit de raad te vinden is. 

Er is een traject gestart, waarbij een aantal 

bureaus een voorstel konden indienen. Er is 

uiteindelijk gekozen voor het bureau She 

Knows How en dit heeft geresulteerd in een 

prachtige website 

www.raadzaamschagen.nl, welke in 

december live is gegaan. Daarnaast zijn er 

een aantal social media kanalen geopend, 

waaronder facebook, instagram en 

LinkedInn. Op de website kunt u alle informatie vinden, die de raad aangaat.  

 

Financiële verantwoording gemeenteraad en Raadsgriffie  

De uitgaven van de raad, griffie en rekenkamercommissie zijn in 2019 binnen het 

daarvoor geraamde budget gebleven. In totaal is een positief resultaat ontstaan 

van afgerond € 30.488, - (3,15%). Onderstaand het gecomprimeerde overzicht.’ 

  Dienstjaar 2020   raming  werkelijkheid verschil 

6001000 Gemeenteraad en commissies sub totaal € 576.775 € 625.760 -€ 48.985   

6006000 Griffie sub totaal € 343.101 € 311.814 € 31.287 

6006010 Rekenkamer(commissie) sub totaal    € 47.000    € 46.093           € 907 

      

    Eind totaal € 966.876 € 983.667 -€ 16.791 

 

De belangrijkste verschillen zijn: Loonkosten gemeenteraad, steunfractieleden en 

commissiegriffier RRN afgerond € 42.000, - nadelig, representatie € 5.500, - voordelig, 

niet uitgegeven fractievergoeding € 4.800 voordelig en loonkosten griffie € 26.500 

voordelig, communicatietraject gemeenteraad € 25.000 nadelig. Dit laatste wordt 

gedekt vanuit de formatieruimte van de griffie. In 2021 zullen we ervoor zorgdragen, 

dat voor de vergoeding van raadsleden en steunfractieleden een goede raming 

wordt opgenomen. 

 

  

https://schagen.raadsinformatie.nl/
http://www.schagen.nl/
http://www.raadzaamschagen.nl/
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Externe contacten  

De griffier maakt deel uit van twee griffiers kringen: de kring van de Noordkop griffiers 

(5 leden) en de kring van griffiers Noord-Holland Noord (18 leden). De Noordkop 

griffiers komen gemiddeld 1 x per maand bij elkaar. De griffiers kring Noord-Holland 

Noord komt eens per kwartaal bij elkaar. Eén keer per jaar is er ook een gezamenlijke 

bijeenkomst met de griffiers van Friesland. De griffier is lid van de agendacommissie 

Regionale Raadscommissie Noordkop. 

 

In 2020 zijn de bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal doorgegaan. De bijeenkomst 

met de griffiers van Friesland is niet doorgegaan. 


