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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 30 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 openbare besluitenlijst college van BenW d.d. 23 maart 2021
1. De openbare BenW besluitenlijst van 23 maart 2021 vast te stellen. 

BOUWZAKEN EN PROCEDURES

3 Ruigeweg 107a conceptaanvraag vergroten bouwvlak
Het college besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan het vergroten van het bouwvlak Ruigeweg 107a in 
Schagerbrug naar 2 hectare onder voorwaarde dat:

- de groenstrook aan de Ruigeweg wordt hersteld,

- de zijdelingse sloot wordt verplaatst naar de perceelgrens en 

- het agrarisch bouwvlak in zijn geheel wordt voorzien van een groene omkadering.

Daarnaast wordt aanbevolen om eventueel de bestaande en zeker de toekomstige 
bebouwing in een neutrale/donkere kleurstelling te voorzien, en planuitwerking nader vorm te 
geven in overleg met de (gemandateerde van de) commissie ruimtelijke kwaliteit.

Publiekssamenvatting:
Er is een conceptaanvraag ingediend voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak naar 2 
hectare aan de Ruigeweg 107a in Schagerbrug. Het college is in principe onder voorwaarden 
bereid medewerking te verlenen aan het vergroten van het bouwvlak met de in het 
bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. 

4 Conceptaanvraag realisatie woonwijk aan de Burgerweg 53 in Burgerbrug
Het college besluit:
1. In principe medewerking te willen verlenen aan het realiseren van een woonwijk aan de 
Burgerwg 53 in Burgerbrug

Publiekssamenvatting:
Initiatiefnemer heeft een bedrijf aan de Burgerweg 53 in Burgerbrug. Dit bedrijf wordt 
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ingekrompen. Op de vrijgekomen ruimte kan een duurzame en ecologische woonwijk worden 
gerealiseerd. Hiermee kan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd worden en komt er 
een unieke wijk in Burgerbrug bij.

Het college stemt in principe in met deze aanvraag. De initiatiefnemer kan het plan nu verder 
gaan uitwerken. Bij het uitwerken kan ook blijken dat het niet haalbaar is om hier een woonwijk 
te realiseren.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

7 Beslissing op bezwaar overdracht opsporingsvergunning
Het college besluit:
1. Het college besluit:

a: kennis te nemen van de beslissing op bezwaar van de Minister van Economische Zaken en 
Klimaat d.d. 25 februari 2021;

b: geen beroep in te stellen tegen het onder punt a genoemde besluit.

Publiekssamenvatting:
De  Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft vorig jaar toestemming verleend voor de 
overdracht van de opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen voor het gebied Schagen aan 
Vermilion. Daartegen heeft de gemeente bezwaar gemaakt, omdat opsporingsonderzoek naar 
delfstoffen niet in lijn is met het beleid om in te zetten op duurzame energie. De Minister heeft 
het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Reden hiervoor is dat de gemeente geen 
belanghebbende is bij de opsporingsvergunning zelf, en dus ook niet bij het besluit om 
toestemming te verlenen voor de overdracht daarvan. Het college wordt geadviseerd geen 
beroep in te stellen, aangezien dit kansloos lijkt. En mocht er ooit een proefboring binnen de 
gemeentegrenzen gepland worden, dan zal daarvoor door de Minister een 
omgevingsvergunning moeten worden verleend. Eventueel kan de gemeente daartegen in 
bezwaar gaan, mocht dat noodzakelijk worden geacht. 

8 Boekproject ruilverkaveling polder Geestmerambacht
Het college besluit:
1. De aanvraag afwijzen. 

Wethouder Beemsterboer verlaat de vergadering omdat zijn familie op de Kalverdijk woont. 

Schagen hanteert de beleidslijn dat er geen subsidie wordt verstrekt voor boekprojecten. 

Publiekssamenvatting:
De Stichting Verhalen Verbinden vraagt een eenmalig incidentele subsidie van € 2.500, - aan 
voor een boekproject over de invloed van ruilverkaveling op het leven en werk in de polder 
Geestmerambacht. 

De gemeente wijst deze subsidieaanvraag af. Schagen hanteert de lijn dat boekprojecten niet 
gesubsidieerd worden. 
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9 Vorming Ontwikkelmaatschappij Noord-Holland Noord (ROM MRA-NHN) 
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een principebesluit te nemen om onder voorbehoud van daadwerkelijke oprichting van 
de ROM MRA-NHN in te stemmen met de benodigde jaarlijkse bijdrage in de exploitatie. 

Het college besluit:
2. Een principebesluit te nemen om per 1 juli 2021 samen met andere gemeenten in NHN op te 
treden als ‘founding member’ van de ROM MRA-NHN met de bijbehorende participatiebijdrage 
(verder toegelicht).  
3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde informatiebrief. 

Publiekssamenvatting:
Momenteel wordt een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Noord-Holland 
opgezet. Voor de definitieve oprichting is het nodig om te bepalen of de gemeenten 
voornemens zijn om deel te nemen, of niet. Er zijn nog onduidelijkheden over de uiteindelijke 
organisatievorm en de financiële omvang.  

Na dit collegebesluit wordt aan de hand van het provinciale animo bepaald hoe de definitieve 
organisatie en financiële opzet wordt. Deze opzet wordt via een wensen -en 
bedenkingenprocedure in de RRN aan de gemeenteraden voorgelegd om definitief te 
besluiten of deelname gewenst is.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

P&O PLUS

11 Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Schagen 2021
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Raad besluit:

De Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Schagen 2021 vast te stellen en 
de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Schagen 2016 in te trekken.

Het college besluit:
2. Alleen bestemd voor het college

Het college besluit de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Schagen 2021 ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publiekssamenvatting:
Deze verordening is een actualisatie van de Verordening behandeling bezwaarschriften 2016. 
De actualisatie is ingegeven door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren. De actualisatie is tevens ingegeven door de wens om bij het verstrijken van de 
maximale zittingstermijn stapsgewijs tot vervanging van de voorzitter en de leden over te kunnen 
gaan en om geen maximum te stellen aan het aantal keer dat tot herbenoeming kan worden 
overgegaan. 

SOCIALE ONTWIKKELING

13 Integrale beleidsregels Sociaal Domein 
Het college besluit:
1. 1. Vaststellen van de Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen.
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2 De   volgende documenten vaststellen die aan deze beleidsregels zijn gehecht, te weten:

- Normeringskader hulp bij het huishouden;

- Afwegingskader primaat verhuizing;

- Afwegingskader gebruikelijke hulp bij hulp bij het huishouden; en

- Afwegingskader gebruikelijke hulp Jeugdwet.   

3. De integrale beleidsregels op de gebruikelijke  wijze bekendmaken.

4. In de tweede helft van 2021 deze integrale beleidsregels herschrijven naar B2-niveau.

Publiekssamenvatting:
De raad heeft in oktober 2020  de integrale verordening sociaal domein vastgesteld. Het 
college heeft integrale beleidsregels  opgesteld waarin de regels uit de integrale verordening 
nader worden uitgewerkt. Deze integrale verordening en beleidsregels zijn belangrijke 
hulpmiddelen bij het integraal werken en het leveren van maatwerk door de wijkteams. De 
Adviesraad Wmo&Jeugd Schagen heeft positief over deze beleidsregels geadviseerd. 

 

 

15 Multitreffer - afwijkingsbesluit
Het college besluit:
1. 1. Medewerking verlenen aan de ver/nieuwbouw en bijgaand raadsvoorstel voorleggen aan 
de raad om daarvoor middelen op te nemen in de Kadernota 2022 zoals in het raadsvoorstel is 
aangegeven.

2. Formeren van een bouwteam onder leiding van een projectleider van de gemeente met 
vertegenwoordigers van St. Multitreffer om het ontwerp en realisatie van de ver/nieuwbouw te 
organiseren

3. Het college neemt een besluit tot afwijking van de aanbestedingswet (AW2012) om 
deelnemers aan het bouwteam te selecteren zonder een meervoudige onderhandse 
aanbesteding

Publiekssamenvatting:
St. Multitreffer heeft ver/nieuwbouw gevraagd van een deel van de sportvoorziening in 't Zand.

Doel is renovatie van de gymzaal en verbouwing naar een sportzaal door deze samen te 
voegen met een maatschappelijk ruimte in het pand.

De gemeente verleent medewerking aan dit verzoek.

16 Controleplan Tozo 
Het college besluit:
1. Vaststellen van het controleplan Tozo. 
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Publiekssamenvatting:
Het college heeft een controleplan vastgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze misbruik en 
oneigenlijk gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 
(TOZO) wordt voorkomen. Het college gaat bij de uitvoering van het  controleplan uit van de 
menselijke maat. 

18 Startsymposium toegankelijk en inclusief Schagen 1 april as
Het college besluit:
1. Kennis nemen van het programma en doel van het Startsymposium Toegankelijk en Inclusief 
Schagen op 1 april 2021 met interne en externe belanghebbenden. 

Publiekssamenvatting:
Op 1 april 2021 organiseert de gemeente een startsymposium toegankelijk en inclusief Schagen. 
Daarmee geeft de gemeente Schagen het startsein om samen met alle belanghebbenden in 
te zetten op een samenleving waarin mensen met een beperking en mensen uit andere 
doelgroepen, volwaardig mee kunnen doen op basis van gelijkwaardigheid. 

VEILIGHEID PLUS

SLUITING

20 Rondvraag (openbaar)


