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Voorwoord 

 

Het jaar 2019 was een actief jaar voor de gemeenteraad en griffie van Schagen. In 

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

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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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. 

In 2019 heeft de gemeenteraad 12 keer besluitvormend vergaderd. Op 25 juni werd 

de zogenaamde financiële raad gehouden met de eerste tussenrapportage, de 

kadernota en de financiële stukken van de diverse gemeenschappelijke regelingen. 

Op 9 april was er een besloten raadsvergadering over de herbenoeming van de 

burgemeester en een voorbereidingsbesluit. Op 3 september was er een extra 

ingelaste raadsvergadering (op de tijdelijke vergaderlocatie bij Noorderkwartier) 

omdat er een nieuw voorbereidingsbesluit genomen moest worden voor de 

Zuiderweg 4-6. Op 5 november is een besluit genomen over de begroting 2020. 

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

andere: 

-diverse coördinatiebesluiten 

-diverse bestemmingsplannen 

-zienswijze kadernota’s gemeenschappelijke regelingen 

-beleid zonneparken 

-afvalstoffenverordening 

-nieuwbouw wijkvereniging Groeneweg 

-voordracht nieuwe griffier 

-jaarrekening 2018 

-1e en 2e tussenrapportage 

-kadernota 

-begroting 

-jaarprogramma De Kop Werkt! 

-plan van aanpak Omgevingswet 

-voorbereidingsbesluit Zuiderweg 4-6 

-plan van aanpak Regionale Energie Strategie (RES) 

-instellen Bedrijven Investeringszone (BIZ) binnenstad Schagen 

-verklaring van geen bedenkingen zonnepark ECN 

-plan van aanpak evaluatie accommodatiebeleid 

-Uitbreiding groen Tuitjenhorn 
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Herbenoeming 

Op 18 september is Marjan van Kampen door Commissaris van de Koning dhr. Van 

Dijk herbenoemd als burgemeester van Schagen. Dit na een positieve voordracht in 

april van onze gemeenteraad. 

 

 

Wisselingen 

In 2019 zijn we gewisseld van raadzaal. De oude raadzaal is ontmanteld en opnieuw 

ingericht. Voor twee oordeelsvormende- en een ingelaste besluitvormende 

vergadering zijn we uitgeweken naar de vergaderruimte van Noorderkwartier waar 

we gastvrij werden ontvangen. De nieuwe raadzaal is officieel geopend op 

zaterdag 21 september, tegelijkertijd met de viering van 100 jaar algemeen 

kiesrecht. Op 24 september werd voor het eerst vergaderd in de nieuwe raadzaal. Bij 

de besluitvormende vergadering zijn er nu vier katheders (lessenaars) met een 

microfoon in plaats van op iedere plek een microfoon.  Dit maakt het debat 

dynamischer en levendiger. Het was even wennen met inloggen en zo maar voor de 

rest zijn er vooral positieve geluiden. 

Op 24 september werd ook formeel afscheid genomen van griffier Els Zwagerman. Zij 

bedankte de raad voor het gekregen vertrouwen en de goede samenwerking. In 

dezelfde raad werd Gert Meijer beëdigd als nieuwe griffier.  

Griffiemedewerkster Jeanine Kooij is ander werk gaan doen binnen de gemeente. In 

mei is haar eervol ontslag verleend. In de vacature is tijdelijk voorzien door Jeanette 
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van Dorsten in te huren. Inmiddels is Marja de Vries aangenomen. Zij zal op 20 januari 

2020 starten bij de griffie. 

De fractie van de PvdA kreeg een nieuwe fractievoorzitter. Mevrouw Leijen gaf per 1 

juli het stokje over aan de heer Schrijver. 

 

 

Een greep uit de overige activiteiten  

Bestuurlijke uitwisseling Schagen, vrijdag 24 mei  

Dit jaar was het de beurt aan Schagen om het jaarlijkse uitje te organiseren voor de 

raden en colleges van Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel. 

Het programma stond in het teken van twee belangrijke pijlers van de Schagense 

economie: Biovalley en Seedvalley. Vier innovatieve bedrijven openden hun deuren 

en gaven een kijkje achter de schermen. Dit waren B-four Agro, De Lepelaar, 

Huiberts Biologische Bloembollen en Hazera Seeds. 
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Raadsuitje vrijdag 30 augustus 

Het jaarlijkse raadsuitje vond dit jaar plaats bij ons eigen bedrijf; de buitendienst van 

de afdeling Openbaar Gebied. In groepjes zijn we met de medewerkers 

meegegaan het veld in en hebben we geholpen bij het snoeien, watergeven, afval 

verwijderen etc. Terug op de werf werd op informele wijze afscheid genomen van Els 

Zwagerman als griffier met mooie woorden, een filmpje en cadeautjes. Aansluitend 

was er een goed verzorgde barbecue op de werf. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gast van de raad  

In 2019 zijn er geen gasten van de raad geweest. Hiervoor zijn twee redenen. De 

gasten kwamen altijd bij de commissie Ruimte en werden dan ontvangen en 

begeleid door de burgemeester. In de huidige vorm met de oordeelsvormende 

vergadering kan dit niet meer omdat zij ook in de raadzaal zit. Daarnaast zagen we 

In 2018 de animo onder de inwoners afnemen om gehoor te geven aan de 

uitnodiging Gast van de raad.   

In 2020 komen we met een plan over de communicatie van de raad. In dit plan zal 

ook gekeken worden naar een alternatief voor Gast van de raad. 

  



Jaarverslag gemeenteraad en griffie 2019 
 

De raad in cijfers. 

Insprekers bij vergaderingen 

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.  

In onderstaande tabel ziet u hoe vaak een inwoner heeft ingesproken. 

Gremium Aantal 

insprekers 

2016 

Aantal 

insprekers 

2017 

Aantal 

insprekers 

2018 

Aantal 

insprekers 

2019 

Commissie Ruimte 14 30 5 - 

Commissie 

Samenleving 

4 4 0 - 

Commissie Bestuur 3 2 0 - 

Raad 19 13 15 16 

Oordeelsvormende 

vergadering 

- - 21 22 

 

Raadsinformatiememo’s 

In het kader van de actieve informatieplicht van het college worden regelmatig 

raadsinformatiememo’s bij de griffie aangeboden. Deze memo’s mailen wij naar de 

raadsleden en steunfractieleden. Daarna worden ze gearchiveerd en zijn ze voor 

een ieder te raadplegen op Notubox. In 2019 zijn er 110 raadsinformatiememo’s 

toegezonden.  

 

Artikel 43 vragen 

De fracties van de VVD (5x), Duurzaam Schagen (1x), CDA (1x), GroenLinks (1x) en 

Wens4U (1x) hebben gezamenlijk 9 keer van de mogelijkheid gebruik gemaakt om 

artikel 43 vragen te stellen. De vragen en antwoorden zijn geplaatst op het 

openbare gedeelte van Notubox en zijn voor raadsleden ook in te zien via de 

Notubox-app. 

 

Ingekomen stukken raad 

Door burgers, bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen etc. zijn 99 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 8 doorgestuurd naar de 

oordeelsvormende vergadering ter bespreking. 
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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 2019 waren dit er 18 in totaal met 

diverse onderwerpen zoals de 

brandweer, langzaam verkeer, 

speelautomaten, Lagedijk en 

omgeving, huisvesting buitenlandse 

werknemers, de energietransitie en 

blootstelling aan gewas-beschermings-

middelen.   

Hiernaast staat een foto van de 

brandweeravond op 1 juli 2019. De foto 

is gemaakt door Puck de Nijs vanuit de 

hoogwerker. 

Verder zijn er naast de beeldvormende vergaderingen meerdere informatie/overleg 

bijeenkomsten geweest waarvoor de raads- en ook de steunfractieleden zijn 

uitgenodigd. 
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Klassen in de raad 

Leerlingen van de eerste klas VMBO van het Regius zijn in december bij ons langs 

geweest. Op school hadden ze een casus voorbereid over een (fictief) nieuw 

industrieterrein bij de Wiel in Schagen. In onze raadzaal gingen ze daarover met 

elkaar in debat. Als er tijd over was, deden we ook nog een debat over vuurwerk. 

Voor het industrieterrein was bij de leerlingen geen meerderheid te vinden. Over 

vuurwerk waren ze meer verdeeld maar de meerderheid wilde toch vuurwerk blijven 

afsteken. 
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De raad in cijfers 2016 2017 2018 2019 

Raadsvergaderingen 9 8 12 12 

     

Aantal raadsbesluiten  70 89 109 88 

Oordeelsvormende/commissie- 

vergaderingen 17 

18 11 9 

Tussentijdse wijzigingen in de gemeenteraad 
2 

4 32 0 

Amendementen 

aangenomen/verworpen/ingetrokken/ 

overgenomen 

3/17/2 4/12/5/2 4/6/4/1 3/12/1/1 

Moties 

aangenomen/verworpen/ingetrokken/ 

overgenomen/aangehouden 9/3/15 

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

Totaal moties en amendementen 49 50 54 47 

Raadsinformatiememo's 96 83 106 110 

Burgerinitiatieven 0 0 0 0 

Initiatiefvoorstellen 1 0 0 0 

Interpellatiedebat 0 0 0 0 

Rekenkameronderzoeken 2 3 3 1 

Mailverkeer ontvangen/verzonden 9.055/6.697 10.336/6.976 10.521/7.209 10.116/5.523 

Ingekomen brieven e.d. 88 69 99 92 

Werkbezoeken/externe oriëntaties 3 2 2 1 

Beeldvormende vergaderingen 14 11 13 22 

Regionale bijeenkomsten (RRN's) 4 3 3 4 

Gasten van de raad 38 39 22 0 

     

Artikel 43 vragen 2016 2017 2018 2019 

CDA  0 0 1 1 

VVD 4 5 6 5 

PvdA 0 0 0  

Seniorenpartij 0 0 0  

JESS 1 2 1  

Wens4U 0 0 2 1 

Duurzaam Schagen 1 0 0 1 

SP 0 0 1  

D66 0 0 0  

GroenLinks     1 1 

Totaal 6 7 12 9 
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Overige commissies en werkgroepen 

Auditcommissie 

De auditcommissie bestond in 2019 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 2019 5 keer vergaderd.  

Naast de reguliere onderwerpen uit de P&C-cyclus was de auditcommissie nauw 

betrokken bij de nota’s Vermogensbeleid 2019 en Rente-, activa- en 

afschrijvingsbeleid. Ook heeft de auditcommissie een positief advies gegeven over 

de verlenging van het contract met de accountant. 

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 2019 kwam de RNN 3 keer bij elkaar in de raadszaal van Schagen en 1 keer bij de 

Kampanje in Den Helder. Daarnaast is twee keer een beeldvormende RRN 

gehouden. Beide keren in de Kampanje in Den Helder. 

  

Technische/overige vragen 2019 

CDA  28 

VVD 18 

PvdA 22 

Seniorenpartij 33 

JESS 16 

Wens4U 9 

Duurzaam Schagen 2 

SP 15 

D66 22 

GroenLinks              0 

Totaal 165 
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Op 20 november 2019 

was gedeputeerd Cees 

Loggen aanwezig om 

de RRN te informeren 

over de provinciale 

omgevingsverordening. 

 

 

 

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 

In de raadsvergadering van 25 november 2014 heeft de raad de notitie: “Werkwijze 

Gemeenschappelijke Regelingen” vastgesteld. In de werkwijze is opgenomen dat 

het presidium, op voordracht van de fracties, voor de raadsperiode een of meer 

rapporteurs per GR benoemd. De rapporteurs koppelen regelmatig terug in de 

oordeelsvormende vergadering.  

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/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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De Griffie 

Samenstelling: wie is wie bij de Raadsgriffie 

De griffie heeft in 2019 formeel een omvang van 4 fte, daarvan is 3,45 fte 

daadwerkelijk ingevuld.  

• Els Zwagerman: griffier: 1 x 36 uur (1fte), tot 24 september 2019; 

Gert Meijer: griffier: 1 x 36 uur (1fte), vanaf 24 september 2019; 

• Luud Hooghiemstra: 1ste plv griffier, raadsadviseur/griffier oordeelsvormende 

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

• Marielle Teijema: 2de plv. griffier, raadsadviseur/griffier oordeelsvormende 

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

• Jeanine Kooij: griffiemedewerker (administratieve/secretariële ondersteuning): 

1 x 24 uur (0,67 fte), tot 15 april 2019.  

In de vacature is tijdelijk voorzien door inhuur van Jeanette van Dorsten. 

Inmiddels is met ingang van 20 januari 2020 Marja de Vries benoemd in deze 

functie. 

 

Missie van de griffie 

Op een professionele wijze ondersteunen wij de raad bij de kaderstellende, 

controlerende en volksvertegenwoordigende 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. 

 

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.  

Gremium 

Kijkers 

2016 

live 

Kijkers 

2016 

later 

Kijkers 

2017 

live 

Kijkers 

2017 

later 

Kijkers 

2018 

live 

Kijkers 

2018 

later 

Kijkers 

2019 

live 

Kijkers 

2019 

later 

Gemeenteraad 1441 3389 1767 10164 2113 5424 1451 5972 

Commissie Ruimte 453 1519 529 9374 156 814 - - 

Commissie 

Samenleving  

354 1032 377 5259 69 310 - - 

Commissie Bestuur 402 967 291 7303 91 218 - - 

Oordeelsvormende 

vergadering 

- - - - 700 2057 816 5097 

Overzicht kijkers vergaderingen via NotuRecord.  

Mailverkeer 

In het digitale tijdperk vindt communicatie met de griffie vooral plaats via de mail.   

https://schagen.raadsinformatie.nl/
http://www.schagen.nl/
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Er zijn in 2019 10.116 mailtjes ontvangen en 5.523 mailtjes verzonden. Afgerond 60 

mailtjes per werkdag! 

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.’ 

  Begroting 2019   raming  werkelijkheid verschil 

6001000 Gemeenteraad en commissies sub totaal € 576.775 € 592.118 -€ 15.343   

6006000 Griffie sub totaal € 343.101 € 298.064 € 45.037 

6006010 Rekenkamer(commissie) sub totaal    € 47.000    € 46.206           € 794 

      

    Eind totaal € 966.876 € 936.388 € 30.488 

 

De belangrijkste verschillen zijn: Loonkosten gemeenteraad, steunfractieleden en 

commissiegriffier RRN afgerond € 30.000,- nadelig, studiekosten € 5.300,- voordelig, 

niet uitgegeven fractievergoeding € 4.400 voordelig en loonkosten griffie € 42.600 

voordelig. Dit laatste komt doordat niet alle formatie is ingevuld en de functie van 

griffiemedewerkster een groot deel van het jaar vacant was. Daartegenover stond 

een kleine overlap van loonkosten tussen de oude en nieuwe griffier. 

  

Externe contacten 

De griffier maakt deel uit van twee griffierskringen: 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 griffierskring 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. 

 

Jaarlijks uitje griffie maandag 28 oktober 

Aan de afscheidstournee van Els kwam op 28 oktober een eind. Op gepaste wijze 

hebben we op deze dag afscheid genomen van Els en Jeanette. ’s Middags 

werden we opgesloten in een escaperoom in Schagen en ’s avonds hebben we 

lekker gegeten bij Havana. Het lukte helaas niet om binnen de gestelde tijd de 

escaperoom te verlaten. Het lukte wel om voor sluitingstijd ons bord leeg te hebben. 

 

Schagen, december 2019 

Mariëlle, Luud en Gert 

 

 


