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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 9 MAART 2021
Tijdstip 09:00
Locatie ntb

Aanwezig:
mevrouw Marjan van Kampen
de heer Jelle Beemsterboer
de heer Sigge van der Veek
mevrouw Joke Kruit
de heer Hans Heddes
de heer Nico Swellengrebel

BENW BESLUITENLIJST

1 Vaststellen concept openbare besluitenlijst BenW d.d. 02 maart 2021
1. de openbare besluitenlijst van het college van BenW van 02 maart 20201 vast te stellen.

Bij agendapunt 6, heroverweging besluit verkeer Oosterstraat, het volgende toevoegen: Naar 
Aanleiding van het besluit over de Oosterstraat vraagt het college advies over de problemen in 
de Thorbeckestraat, gedurende het onderzoek naar een definitieve oplossing.

Overigens conform advies.

SOCIALE ONTWIKKELING

3 Positionering één crisisteam jeugd NHN
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ‘jaarrapportage 2020 crisisdienst Jeugd NHN’;
2. Kennis te nemen van de ‘eindrapportage positionering ICD Jeugd’ van bureau HHM;
3. De bijgevoegde bestuursopdracht te verstrekken aan het consortium Integrale Crisisdienst 
Jeugd NHN en Veilig Thuis NHN;  
4. In te stemmen met de toekenning van € 1134,- voor gemeente Schagen voor het aanstellen 
van een onafhankelijk projectleider om de uitvoering van de bestuursopdracht te coördineren
5. In te stemmen met de toekenning van € 896,- voor gemeente Schagen aan Veilig Thuis NHN 
om medewerkers uit de uitvoering vrij te maken voor de uitwerking van de bestuursopdracht;
6. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiememo inclusief de 
bijlagen: jaarrapportage ICD en het onderzoek HHM. 

Publiekssamenvatting:
Het college wordt gevraagd om opdracht te geven aan het consortium van de Integrale 
Crisisdienst jeugd (ICD Jeugd) en VeligThuis NHN om een uitwerkingsscenario en businesscase op 
te op te stellen met als doel te komen tot één crisisteam jeugd in NHN. Om dit proces te 
realiseren wordt instemming gevraagd om gezamenlijk met de 18 gemeenten in NHN de kosten 
te dragen voor een onafhankelijk projectleider en de (uitvoerings) kosten van VT NHN. Tevens 
wordt instemming gevraagd om de gemeenteraad te informeren over deze opdracht, het 
onderzoek wat hiervoor heeft plaatsgevonden en de jaarrapportage 2020 van de ICD Jeugd. 
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5 Agenda en stukken AB GGD HN 10 maart 2021
Het college besluit:
1. Per agendapunt de aangegeven punten inbrengen.

De opmerking over de deadlines is niet terug te vinden in verslagen van AB of DB. Wethouder 
Van der Veek gaat na waar dit signaal vandaan komt. 

Overigens conform advies. 

Publiekssamenvatting:
Op 10 maart a.s. vergadert het AB van de GGD Hollands Noorden. Per agendapunt wordt 
aangegeven wat de inbreng van de wethouder sociaal domein vanuit Schagen is.

PUBLIEKE DIENSTVERLENING

6 Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021
Het college besluit:

Het college besluit:
1. 

1. in te stemmen met de aanwijzing van 28 stembureaus (waaronder twee stemcontainers) voor 
de aankomende Tweede Kamer verkiezing op 15, 16 en 17 maart 2021;

2. op woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur de stemmen te tellen op het gemeentehuis:
- de stemmen die zijn uitgebracht op de stembureaus die vervroegd geopend zijn op 15 en 16 
maart 
- de briefstemmen die ontvangen zijn op 10 maart t/m 17 maart 
 - tellen van stemmen na 21.00 uur van de stemcontainers.

3. de teamleider te mandateren om zaken op het terrein van de bemensing van de 
stembureaus zelfstandig af te doen.

Publiekssamenvatting:
Voor de Twee Kamerverkiezing op 17 maart 2021 worden er in Schagen 28 stembureaus 
aangewezen. Er kan dit keer niet gestemd worden in verzorgingshuizen. Voor kiezers van 70plus 
is de mogelijkheid om per brief te stemmen. En er kan eerder gestemd worden op 15 en 16 
maart op vier stembureaus. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus 
tot de risicogroepen behoren.

FINANCIËN

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

BOUWZAKEN EN PROCEDURES

10 Planologische regeling Moorsmeer 29A en 32 te Warmenhuizen + inrichting Dirkshorn-Zuid
Het college besluit:

Het college besluit:
1. 1.    In principe instemmen met vergroting van het agrarisch bouwvlak op perceel Moorsmeer 
29A te Warmenhuizen;
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2.    Instemmen met duurzame inrichting van de hemelwaterafvoer in woongebied Dirkshorn-
Zuid;

3.    Instemmen met de 2e allonge bij de anterieure overeenkomst van 19-12-2017.

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur stemt in principe met vergroting van het agrarisch bouwvlak op perceel 
Moorsmeer 29 te Warmenhuizen. 

Ook is ingestemd met duurzame inrichting van de hemelwaterafvoer in woongebied Dirkshorn-
Zuid.

11 coördinatiebesluit Hotel Corfwater Petten
1. Vast te stellen een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project 
Hotel Corfwater te Petten, waarbij

1. De bouw van een nieuw hotelcomplex aan de Korfwaterweg 1 in Petten overeenkomstig 
artikel 3.30, lid 1 Wro, wordt aangewezen als project waarin de verwezenlijking van het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de voorbereiding en bekendmaking van 
een bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van de 
volgende besluiten:

 De vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro;

 Het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 onder a, b en c Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor onder andere het bouwen van 
bouwwerken en het uitvoeren van werken geen bouwwerk zijnde;

2. Het college van burgemeester en wethouders het coördinerend bestuursorgaan is;

3. Dit besluit te publiceren, waarna het inwerking treedt op de eerste dag na datum van 
bekendmaking.

Publiekssamenvatting:
Met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
kunnen de verschillende procedures voor het project Hotel Corfwater te Petten worden 
gecoördineerd, waardoor een versnelling van de besluitvorming kan plaatsvinden. Voor het 
kunnen toepassen van deze regeling is een raadsbesluit nodig. 

13 Vaststelling wijzigingsplan 'Camping Klein Begin'
Het college besluit:
1. 1.. Het ' wijzigingsplan ‘Camping Klein Begin’ Callantsoog kenmerk 
NL.IMRO.0441.WPBGZAbbes31-VA01, met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te 
stellen ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan;

2. Nota beantwoording zienswijzen ontwerp bp Camping Klein begin vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan voor de in het wijzigingsplan Camping Klein Begin’ begrepen gronden 
vast te stellen, omdat dit wijzigingsplan geen betrekking heeft op een op grond van artikel 6.12, 
lid 1 Wro aangewezen bouwplan waarvoor een exploitatieplan is voorgeschreven;
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Aan de publiekssamenvatting toevoegen: Het college blijft aandacht vragen voor de bouw van 
woningen op het terrein van de noodcamping bij de volgende fase van het plan. 

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het verzoek tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan om de 
180 niet-permanente standplaatsen om te zetten naar 90 vaste standplaatsen op het perceel 
Abbestederweg 31 in Callantsoog en stelt het wijzigingsplan ongewijzigd vast. Het plangebied 
van Camping Klein Begin aan de Abbestederweg 31 in Callantsoog wordt niet gewijzigd. 

Het college blijft aandacht vragen voor de bouw van woningen op het terrein van de 
noodcamping bij de volgende fase van het plan.  

14 (Ontwerp) Bestemmingsplan Buiskoolstraat 29 Schagen
Het college besluit:
1. Dit ontwerp bestemmingsplan 'Buiskoolstraat 29 Schagen' in procedure te brengen door deze 
6 weken ter inzage te leggen gelijktijdig met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Wethouder Kruit verlaat de vergadering. 

Publiekssamenvatting:
De initiatiefnemer wil 6 middeldure huurappartementen realiseren op de voormalige locatie van 
het Scagontheater aan de Buiskoolstraat. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. 
Overeenkomstig artikel 3.30 lid 1 Wro heeft de raad in de vergadering van 12 mei 2020 een 
coördinatiebesluit genomen hiervoor. Planologisch betekent dit dat de 
bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunningprocedure gelijktijdig doorlopen worden. 
 Het college van Burgemeester en Wethouders is het bevoegde orgaan om het ontwerp in 
procedure te brengen door deze ter inzage te leggen.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

SLUITING


