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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 24 AUGUSTUS 2021
Tijdstip 09:00
Locatie gemeentehuis

Aanwezig:
de heer Jelle Beemsterboer
de heer Sigge van der Veek
mevrouw Joke Kruit
de heer Hans Heddes
de heer Alexander Meijer

Afwezig:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST

1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 20 juli 2021
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 20 juli 2021 vast te stellen

Conform met wijziging. Wethouder Heddes was afwezig.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES

4 Vaststellen bestemmingsplan Stroet 117 te Sint Maarten
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

1. De gemeenteraad voor te stellen om:

1. Het bestemmingsplan “Stroet 117- Sint Maarten”, bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0441.BPLGHStroet117-ow01, 
met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan.

2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, 
omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

2. Het college voor te stellen om:

1. Het bestemmingsplan “Stroet 117- Sint Maarten”, bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0441.BPLGHStroet117-ow01, 
met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan.

2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, 
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omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het 
ontwerpbestemmingsplan “Stroet 117- Sint Maarten” vast te stellen. Het plan beoogt een 
planologische wijziging van één van de twee bedrijfswoningen van “Agrarisch” naar “Wonen”. 
Door het vaststellen van het bestemmingsplan kan de aanvrager de woning ter plaatse van 
Stroet 117 te Sint Maarten verkopen en laten bewonen.

6 Het oprichten van een woning naast Burgerweg 10 in Burgerbrug
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan het voornemen om één woning te bouwen op het 
perceel naast de bestaande woning op Burgerweg 10 in Burgerbrug door een bouwvlak aan 
het perceel toe te voegen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De initiatiefnemer vraagt om medewerking voor het realiseren van een extra woning en een 
bouwvlak naast de bestaande woning op Burgerweg 10 in Burgerbrug.

7 Conceptaanvraag wijzigen van de bestemming van perceel Korte Bosweg 45 in 't Zand van 
"Agrarisch" naar "Wonen" (C-21-0059)
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. In principe instemmen met het wijzigen van de bestemming van perceel Korte Bosweg 45 in ’t 
Zand van “Agrarisch” naar “Wonen”.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur is in principe bereid om planologische medewerking te verlenen aan het 
wijzigen van de bestemming van perceel Korte Bosweg 45 in ’t Zand van “Agrarisch” naar 
“Wonen” met toepassing van artikel 3.8 van het bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe”.

FINANCIËN

9 Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
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Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft de heer B.A. Markx met ingang van 1 september 2021 aangewezen als 
heffingsambtenaar.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

OPENBARE RUIMTE

12 Oplossingen parkeren bij aanleg appartementen Markt 23 te  Schagen
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Bij uitzondering af te wijken van het parkeerbeleid om de aanleg van zes huurappartementen 
op de 1e en 2e verdieping van Markt 23 te Schagen (Stiel) mogelijk te maken en daarmee te 
voorzien in een maatschappelijke behoefte voor woningen in het centrum van Schagen.
2. Aan de initiatiefnemer zal met de anterieure overeenkomst worden gevraagd om mee te 
betalen aan te realiseren parkeerplaatsen aan De Loet.

Conform advies met wijziging in die zin dat de initiatiefnemer met een anterieure overeenkomst 
wordt gevraagd mee te betalen aan nieuwe parkeerplaatsen aan De Loet. 

Publiekssamenvatting:
De eigenaar van Markt 23 te Schagen (Stiel) is van plan om zes bestaande hotelkamers op de 
1e en 2e verdieping van het pand om te vormen naar zes huurappartementen. Zij hebben 
hiervoor een aanvraag ingediend. Deze appartementen genereren echter een hogere 
parkeerbehoefte waar binnen de huidige regels niet aan voldaan kan worden.

De aanleg van meer appartementen in de stad voorziet echter in een maatschappelijke 
behoefte aan meer woningen en zorgt voor meer bedrijfszekerheid voor de ondernemer. Om 
de woningontwikkeling toch door te kunnen laten gaan heeft het college besloten om de 
geldende normen (loopafstand en parkeernorm huurappartementen in centrum) ruimer te 
interpreteren en bij uitzondering af te wijken van het parkeerbeleid. Hierdoor voorziet het 
huidige en nog aan te leggen parkeeraanbod aan de parkeerbehoefte door deze zes 
huurappartementen.

13 Beheer en onderhoud boei strandslag 11 Seinpost te Callantsoog
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Het beheer en onderhoud van de boei tot het einde van de levensduur opnemen in het 
beheerplan Straatmeubilair.
2. Het benodigde budget voor beheer en onderhoud van de boei opnemen in de begroting als 
areaaluitbreiding.
3. Voorafgaand aan iedere onderhoudsbeurt evalueren of de boei aan het eind van de 
levensduur is en of de boei op de huidige locatie kan blijven staan.
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Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op verzoek van de Dorpsraad Callantsoog heeft het college besloten om de boei bij strandslag 
11 Seinpost tot het einde van de levensduur in beheer en onderhoud te nemen. De boei is vorig 
jaar onder regie van de Dorpsraad door vrijwilligers opgeknapt en vormt een markant 
herkenningspunt bij het inrijden van het dorp vanuit het Noorden. De dorpsgemeenschap 
waardeert dit baken en velen ervaren een thuisgevoel bij het zien van de boei.

14 Lobbydocument Bereikbaar Noord-Holland Noord
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Gevraagd wordt aan het college om:
1. In te stemmen met het lobbydocument "Een bereikbaar Noord-Holland Noord"; 

En akkoord en medewerking te geven voor de volgende werkwijze:
2. Samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en het 
Economisch Forum de lobby te starten;
3. Met een raadsinformatiebrief het lobbydocument ter kennisgeving door te sturen aan de 
gemeenteraad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Met de verschillende overheden uit de regio is een lobbydocument opgesteld voor de 
bereikbaarheid van Noord-Holland Noord. Hiermee kunnen bedrijfsleven en overheden met één 
boodschap gericht lobbyen voor diverse bereikbaarheidsopgaven en -projecten.

16 Oprichting BV Mobipunten 
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Het college besluit de raad voor te stellen om geen bedenkingen te uiten, als bedoeld in 
artikel 160 lid 4 Gemeentewet, tegen het voorgenomen besluit van het college tot oprichting 
van en deelneming in Mobipunten B.V. 
2. Het college besluit de raad voor te stellen om van de volgende activiteiten van Mobipunten 
B.V. alsmede onderstaande beschikbaarstelling van financiële middelen aan Mobipunten B.V. 
te bepalen dat die  plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, 
van de Mededingingswet:

a.    het beschikbaar stellen van middelen en/of voordelen aan Mobipunten B.V. door de 
gemeente dan wel het samenwerkingsverband De Kop Werkt! en
b.    de economische activiteiten van Mobipunten B.V., waaronder de exploitatie van 
Mobipunten B.V. en het aanbieden van deelvervoer (deelauto’s en –fietsen), en voor zover van 
toepassing het aanbieden van andere faciliteiten
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Publiekssamenvatting:
In de Kop van Noord-Holland is een groeiend netwerk van Mobipunten opgezet om duurzame 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de grote en kleine kernen te behouden of te verbeteren.

Het programma De Kop Werkt!, waar het project Mobipunten nu onder valt, heeft geen 
juridische status en is bovendien eindig. Daardoor kan het geen langlopende verplichtingen 
aangaan. 

Voor het slagen van dit project is een lange adem nodig. Een fiscaal bureau en een 
advocatenbureau hebben daarom een advies uitgebracht welke entiteit het beste van 
toepassing is voor het voortzetten van de Mobipunten. Uit het advies blijkt dat een B.V. hiervoor 
de beste entiteit is.

Het gaat om een pilot van drie jaar. De kosten voor de pilotfase van drie jaar zijn gedekt uit De 
Kop Werkt!. Over de voorgenomen oprichting en deelneming in de BV wordt de raad in de 
gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Tevens wordt de 
raad gevraagd om op grond van de Wet Markt en Overheid een algemeen belang besluit te 
nemen voor Mobipunten B.V.

P&O

17 benoeming loco-secretaris tijdens zomervakantie
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Rinda de Goede benoemen als loco gemeentesecretaris voor de periode van 30 juli t/m 8 
augustus 2021.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
I.v.m. de vervanging van de gemeentesecretaris en de afwezigheid van directieleden in de 
zomervakantie wordt mevrouw Rinda de Goede tijdelijk benoemd als loco gemeentesecretaris 
voor de periode van 30 juli t/m 8 augustus 2021.

P&O PLUS

18 Toezeggingenlijst en motielijst
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. De toezeggingenlijst en motielijst als laatste stand van zaken tot u nemen en zo nodig actie 
ondernemen op de nog openstaande toezeggingen.

Conform advies. Gemeentesecretaris Meijer zorgt dat de toezeggingenlijst en motielijst voor de 
begrotingsbehandeling is opgeschoond. Het proces bespreekt de Bestuurlijke Driehoek 
(burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) met het Presidium.

Publiekssamenvatting:
De toezeggingenlijst wordt aan de orde gesteld in de oordeelsvormende raadsvergaderingen. 
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De afspraak is gemaakt dat het college een of twee weken van te voren van een actuele lijst 
wordt voorzien zodat kennis kan worden genomen van de laatste stand van zaken ten aanzien 
van de toezeggingen en er nog eventueel actie ondernomen kan worden door de 
portefeuillehouders. De motielijst wordt zo mogelijk hierbij meegenomen.

19 Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Schagen augustus 
2021
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Het college besluit de Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur 
gemeente Schagen augustus 2021 vast te stellen en de Vervangingsregeling 
gemeentesecretaris gemeente Schagen 2021 in te trekken.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In de huidige vervangingsregeling is bepaald dat de secretaris bij diens afwezigheid door een 
concernmanager wordt vervangen. Vanwege de wijziging van het concernmanagement en 
de concernmanagers naar de directie en de directeuren zijn er geen concernmanagers meer. 
De vervanging zal nu plaatsvinden door een directeur. De vervangingsregeling dient op dit punt 
te worden aangepast. 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

20 Raadsinformatiememo Mogelijkheden omzetten recreatieparken naar woongebieden
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. De raad te informeren over de mogelijkheid van omzetten van recreatieparken naar 
woongebieden door middel van de bijgevoegde raadsinformatiememo.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 27 mei 2021 heeft de Provincie Noord-Holland (hierna: PNH) bekend gemaakt dat bepaalde 
vakantieparken, onder voorwaarden, omgezet kunnen worden naar tijdelijke of permanente 
woongebieden.

In deze raadsinformatiememo gaan we kort in op de bredere context. En de stappen die wij 
gaan nemen om u te adviseren (waarom, waar en wanneer) hoe deze  mogelijkheid toegepast 
kan gaan worden.

In de bijlage treft u de volledige raadsinformatiememo en de bijbehorende provinciale stukken.

22 Planologische route microturbines in Schagen
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Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. In te stemmen met het 'Afwegingskader microturbines'

1. Dit afwegingskader te verwerken in het ontwerpbestemmingsplan 
‘Paraplubestemmingsplan microturbines’, met de daarbij behorende regels, toelichting 
en verbeelding

2. De raad over het bovenstaande te informeren aan de hand van bijgaande 
raadsinformatiememo. 

   

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van Schagen besluit om beleid op te stellen voor microturbines op agrarisch perceel 
en dit ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Met het beleid kunnen aanvragen 
voor de plaatsing van deze kleine windmolens sneller worden afgehandeld. De ashoogte van 
een microturbine is maximaal 15 meter hoog en is bedoeld voor de eigen energievoorziening 
van een agrarisch bedrijf. In de aanloop naar de eerste versie van Regionale Energie Strategie is 
naar voren gekomen dat er veel draagvlak is voor deze kleine windmolens. In de Kop van 
Noord-Holland zijn verschillende partijen samengekomen om vast te stellen waar de plaatsing 
van microturbines aan zou moeten voldoen. Hieronder waren twee gemeenten van de Kop 
(Schagen en Den Helder), de Provincie Noord-Holland, Liander de netbeheerder, de Land- en 
Tuinbouworganisatie en Mooi Noord-Holland, een organisatie die zich bezighoudt met 
landschapswaarden. Onder leiding van een adviesbureau is een concept afwegingskader 
opgesteld, met afbeeldingen erin als voorbeeld. Dit kader is aan het besluit van het college 
toegevoegd.

23 Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst, te ondertekenen 
en deze in tweevoud, inclusief het collegebesluit aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) te retourneren;

1. Kennis te nemen van de aankondiging van het WSW dat er enkele wijzigingen in 
bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid en deze worden later dit 
jaar ter besluitvorming aan het college voorgelegd;

2. De volgende bijlage aan te bieden aan de raad: 20210713-Raadsinformatiememo 
nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Conform advies. 

Publiekssamenvatting:
Het college gaat een nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(hierna: WSW) ondertekenen. Het WSW borgt leningen van woningcorporaties. Het is van belang 
om te benadrukken dat de essentie van de gemeentelijke achtervang niet wijzigt. Doordat 
gemeenten (en ook de Staat) een achtervangpositie innemen zijn en blijven deelnemende 
woningcorporaties (‘deelnemers’) in staat om tegen optimale financieringsvoorwaarden 
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volkshuisvestelijke prestaties te leveren in onze gemeente. Voor bestaande leningen verandert 
er niks in de verdeling, maar worden wel enkele algemene veranderingen aangekondigd.

SOCIALE ONTWIKKELING

24 Lokale Inclusie Agenda 
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Het college besluit: 

- bijgevoegde 'Lokale Inclusieagenda 2021-2022: Voor een samenleving die werkt voor 
iedereen' vast te stellen met daarin speerpunten en acties waar de komende 1,5 jaar aan 
gewerkt wordt om te komen tot een inclusieve en toegankelijke samenleving.

- bijgesloten bespreeknotitie vaststellen en voorleggen aan de oordeelsvormende raad van 31 
augustus 2021 met daarin de vraag: welke richtinggevende uitspraken en punten geeft de raad 
mee aan het college bij de besluitvorming over de Lokale Inclusie Agenda in september. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college is akkoord gegaan met de 'Lokale Inclusie Agenda 2021-2022: Voor een 
samenwerking die werkt voor iedereen' en legt deze voor richtinggevende uitspraken voor aan 
de oordeelsvormende raad. 

28 Sportcontrainer
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

Het college besluit:
1. Het college stemt in met het verzoek van Gymnastiekvereniging Lycurgus-Advendo om een 
sportcontrainer aan te schaffen voor collectief gebruik binnen de gemeente Schagen. 

De kosten ad € 30.000 worden gedekt uit het budget BOP (Burger en Overheid Participatie) voor 
€ 5.000 en uit het budget Open Club Initiatieven € 25.000.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Gymnastiekvereniging Lycurgus-Advendo vraagt de gemeente een (verplaatsbare) 
sportcontrainer aan te schaffen en in beginsel te plaatsen op het grasveld voor de 
Groeneweghal om het bewegen in de openbare ruimte te stimuleren.  De sportcontrainer is 
door meerdere verenigingen en belangstellenden te gebruiken en zal in de toekomst op 
meerdere locatie in de gemeente worden geplaatst om sport en bewegen dicht bij de 
inwoners te stimuleren.
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VEILIGHEID PLUS

30 Verlenging Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid  2019-2022 met één jaar
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

1. Via bijgevoegde notitie informeren wij u over het besluit van het Regionaal Bestuurlijk Overleg 
Politie (RBOP) om het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 met één jaar te 
verlengen. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Iedere 4 jaar wordt er door de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie van de politieregio 
Noord-Holland een Integraal meerjarenbeleidsplan (IMV) vast gesteld. 

In dit beleidsplan worden de beleidsdoelstellingen vast gesteld waarop een integrale impuls of 
intensivering op het niveau van Noord-Holland nodig is. Het huidige IMV heeft een looptijd van 
2019 tot en met 2022.  De burgemeesters en hoofdofficier hebben besloten om de 
beleidsperiode van het IMV met één jaar te verlengen. De huidige beleidsperiode is onhandig 
vanwege de samenloop met de gemeenteraadsverkiezingen. Door de beleidsperiode te 
verlengen sluit de procedure beter aan op de regionale procedures. De mogelijkheid om het 
plan met één jaar te verlengen is opgenomen in het IMV. 

SLUITING


