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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS

Datum 21 DECEMBER 2021
Tijdstip 09:00
Locatie n.t.b.

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

Afwezig:
de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 14-12-2021 

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 14-12-2021 vast te stellen

Conform advies. 

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Conceptaanvraag realiseren van woningen naast Volleringweg nr 5c in Waarland (C-20-0052)

Het college besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan het realiseren van woningen op de locatie naast Volleringweg 5c 
in Waarland en de initiatiefnemer randvoorwaarden mee te geven voor de verdere uitwerking.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Er is een concept-aanvraag binnen gekomen om woningen te realiseren aan de rand van de kern 
Waarland. Het college stemt in met het toevoegen van de woningen op de locatie naast Volleringweg 5c 
in Waarland en geeft randvoorwaarden mee voor de verdere uitwerking van het plan. 

4 Conceptaanvraag Voorpolderweg 13 splitsen woonkavel
Het college besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan het splitsen van de woonkavel gelegen aan de Voorpolderweg 
13 in Dirkshorn ten behoeve van het oprichten van een extra woning. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Er is een conceptaanvraag ingediend voor het oprichten van een woning aan de Voorpolderweg 13 in 
Dirkshorn. Het plan is om in de tuin van de bestaande woning een extra woning te realiseren. Het perceel 
is gelegen in een lint van bestaande woningen en stedenbouwkundig zijn er geen bezwaren tegen 
toevoegen van een extra woning. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het 
verzoek.
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5 vaststelling wijzingsplan Koorndijk 16a in Tuitjenhorn
Het college besluit:
1. Het wijzigingsplan 'Koorndijk 16a Tuitjenhorn’ met kenmerk NL.IMRO.0441.WPTHNkoorndijk16a-VA01 
met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan.
2. Geen exploitatieplan voor de in het wijzigingsplan 'Koorndijk 16a Tuitjenhorn’ begrepen gronden vast te 
stellen, omdat dit bestemmingsplan geen betrekking heeft op een op grond van artikel 6.12, lid 1 Wro 
aangewezen bouwplan waarvoor een exploitatieplan is voorgeschreven.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan om de bestaande 
bestemming ‘Bedrijf’ te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ en om daarmee drie grondgebonden 
woningen te kunnen realiseren. Om de woningen te realiseren is een wijzigingsplan opgesteld.

6 Conceptaanvraag; Het plaatsen van chalets voor permanente bewoning gedurende tien jaar aan 
de Hogebrugweg, Waarland
Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan de aanvraag om voor een periode van tien jaar chalets voor 
permanente bewoning, waarna deze chalets recreatief gebruikt gaan worden, te realiseren.

conform advies

Publiekssamenvatting:
De initiatiefnemer wil het vakantiepark 'De Luwe Stek' uitbreiden met 38 chalets. Het is de bedoeling dat 
deze chalets de eerste tien jaar niet worden gebruikt als recreatiewoning, maar voor permanente 
bewoning
Het college wil in principe medewerking verlenen aan het realiseren van de chalets voor permanente 
bewoning voor een periode van 10 jaar. Hierna dienen deze chalets recreatief gebruikt te gaan worden.
Daarnaast geeft het college aan dat deze locatie, inclusief het gehele recreatiepark De Luwe Stek, te 
betrekken bij het ontwikkelen van uitgangspunten en kaders voor het beleid van omzetten van 
recreatieparken naar permanente bewoning.

7 Advies aangaande Burgerweg 9 te Burgerbrug
Het college besluit:
1. De bezwaarschriften van bezwaarmakers gericht tegen het besluit d.d. 22 juni 2021 van het college 
van burgemeester en wethouders, waarbij de aangevraagde omgevingsvergunning voor het toestaan van 
permanente bewoning van de recreatieappartementen op het perceel Burgerweg 9 te Burgerbrug, is 
verleend, ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit te herroepen.

Conform met wijziging. In de publiekssamenvatting wordt geduid dat er onenigheid is tussen betrokkenen. 
Het college is op zich wel voorstander voor permanente bewoning op deze locatie. Wethouder 
Beemsterboer en gemeentesecretaris Meijer hebben mandaat om de publiekssamenvatting aan te 
passen.

Publiekssamenvatting:
Op 25 juni 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van recreatieve 
appartementen naar permanente bewoning op het perceel Burgerweg 9 te Burgerbrug.  
Hiertegen is bezwaar gemaakt. Het bezwaar is ontvankelijk en gegrond verklaard. Het besluit zal worden 
herroepen. Er is sprake van onenigheid tussen betrokkenen. Het College is voorstander van permanente 
bewoning op deze locatie, maar door een gebrek in de aanvraag kan het besluit geen stand houden. Dit 
laat onverlet dat in een later stadium op de juiste manier een nieuwe aanvraag kan worden ingediend.
 

8 Ontwerp-wijzigingsplan Ruigeweg 107a Schagerbrug
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan 'Ruigeweg 107a Schagerbrug' met plankenmerk 
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NL.IMRO.0441.WPBGZRuigeweg107A-on01.
2. Het ontwerp wijzigingsplan met plankenmerk NL.IMRO.0441.WPBGZRuigeweg107A-on01 gedurende 
6 weken ter inzage te leggen voor indienen van zienswijzen.
3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het vergroten van het agrarische bouwvlak aan de Ruigeweg 107a in 
Schagerbrug naar 2 hectare. Het plan is in overeenstemming met de in het bestemmingsplan opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van het bouwvlak. De initiatiefnemer heeft een ontwerp 
wijzigingsplan laten opstellen om de beoogde vergroting van het bouwvlak mogelijk te maken. Het 
ontwerp wijzigingsplan zal voor de periode van 6 weken ter inzage worden gelegd voor het indienen van 
zienswijzen.  

9 Vaststelling eerste partiele herziening van het bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. 1. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Eerste partiele herziening van het bestemmingsplan 
Buitenvaert' in Schagerbrug, bestaande uit geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.0441.BGZBPBUITENVRTHERZ-VA01  met bijbehorende bijlagen 
2. 2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat dit 
bestemmingsplan geen betrekking heeft op een op grond van artikel 6.12, lid 1 Wro aangewezen 
bouwplan waarvoor een exploitatieplan is voorgeschreven. 

Het college besluit:
3. 3. De gemeenteraad voorstellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiele herziening van het 
bestemmingsplan Buitenvaert' in Schagerbrug ongewijzigd vast te stellen, onder voorwaarde dat er geen 
zienswijzen zijn ingediend. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitenvaert’ om op deze 
manier 17 woningen extra aan het bestaande plangebied toe te voegen. Het totale aanbod van 57 
woningen in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitenvaert’ sluit beter aan bij de wens vanuit 
Schagerbrug voor meer kleine woningen en seniorenwoningen. De verdichting vindt plaats binnen het 
huidige bestemmingsplangebied. Binnen het plangebied worden in totaal 18 woningen in het 
appartementengebouw gerealiseerd (in plaats van 6). De 12 woningen die worden toegevoegd aan het 
appartementengebouw vallen in de categorie sociale koop en worden conform de grondprijzenbrief 
verkocht. De overige 5 woningen worden in de rest van het plangebied toegevoegd en betreffen 
grondgebonden woningen. 

10 ontwerpbestemmingsplan Parallelweg Schagen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Parallelweg Schagen' 
(NL.IMRO.0441.BPPARALLELWEG-ON01);
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Parallelweg Schagen' ter inzage te leggen;
3. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder, het ontwerpbesluit gelijktijdig 
met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en indien er geen zienswijzen worden ontvangen, 
dit besluit vast te stellen.

Conform advies met wijziging. In de publiekssamenvatting wordt aandacht geschonken aan fietsen, 
parkeren en afscherming van privacy. Wethouder Beemsterboer en gemeentesecretaris Meijer hebben 
mandaat om de publiekssamenvatting aan te passen. De communicatie met de omgeving wordt vandaag 
verzorgd in overleg met wethouder Beemsterboer.

Publiekssamenvatting:
Voor het realiseren van een appartementengebouw met 19 koopstartersappartementen aan de 
Parallelweg in Schagen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college stemt in met het plan en 
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legt het ontwerp 6 weken ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Het plan is met de woonomgeving 
besproken en houdt rekening met de privacy voor de naastgelegen woningen. Voor wat betreft de 
verkeersveiligheid wordt het fietspad aangepast. De benodigde parkeerplaatsen worden aangelegd op 
eigen terrein.  Op grond van de Wet geluidhinder is vanwege het wegverkeerslawaai voor een aantal 
appartementen een hogere grenswaarde nodig. Dit ontwerpbesluit zal gelijktijdig ter inzage komen. 

11 Ter inzageleggen bestemmingsplan Midgard, Tuitjenhorn
Aanhouden. Het college wil eerst een gesprek met de Rafaëlstichting over de verkeersaanzuigende 
werking van dit bestemmingsplan. Het gesprek wordt gevoerd door wethouder Beemsterboer met 
ambtelijke ondersteuning.

12 Ter inzage leggen bestemmingsplan project Dijkzicht, Schagerbrug
Het college besluit:
1. Het beeldkwaliteitsplan 'Uitbreiding Dijkzicht Schagerbrug"d.d. 06-12-2021 vast te stellen en als 
welstandelijk toetsingskader te gebruiken voor de nieuwbouw op deze locatie.
2. Het ontwerpbestemmingsplan ' Dijkzicht" bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand (NL. IMRO.0441.BPSCBDPGSDIJKZICHT-001) met de bijbehorende 
bestanden  in ontwerp ter inzage leggen

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het bestemmingsplan   Dijkzicht om de bestemming te wijzigen van sport en 
groen naar wonen en de bijbehorende openbare ruimte en groenvoorziening. Op deze manier borgen we 
planologisch-juridisch de ontwikkeling van   maximaal 47 woningen op het oude voetbalveld te 
Schagerbrug.  Het bestemmingsplan kan nu ter inzage worden gelegd.

13 conceptaanvraag realisatie van 8 woningen aan de Oudedijk in Schagen
Aanhouden.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING
14 RIM Gateway Review 'Health check' t.b.v. advies thema 'Geluk'.

Het college besluit:
1. het college gaat akkoord met de voorgestelde interviewlijst 
2. het college gaat akkoord met het informeren van de raad over de Gateway Review op het thema 
'Geluk' via bijgevoegde raadsinformatiememo

Conform met wijzigingen. In plaats van twee raadsleden vraagt het college om vier raadsleden te 
interviewen. Wethouder Beemsterboer biedt zich aan om geïnterviewd te worden.

Publiekssamenvatting:
Via de raadsinformatiememo informeert het college de raad over de Gateway Review die we gaan 
uitvoeren op het thema ‘Geluk’. Het college wil dit thema 'Geluk' graag afsluiten en lessen trekken voor 
betere dienstverlening in de komende raadsperiode. De directie is gevraagd dit voor te bereiden. De 
directie heeft Bureau Gateway gevraagd via documentonderzoek en interviews antwoord te geven op de 
vraag:
 In hoeverre is de huidige aanpak om invulling te geven aan de doelen van de gemeente passend en 
toereikend, rekening houdend met de reeds bereikte resultaten met het thema “Geluk”? 
Het doel van het thema 'Geluk' was een betere dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Dat 
doel is onverminderd van kracht. Doel van het onderzoek is te leren welke elementen van onze 
dienstverlening inwoners en ondernemers belangrijk vinden. 

OPENBARE RUIMTE
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15 Klimaatadaptatie, Ondertekenen intentieovereenkomst MRA en Noord-Holland
Aanhouden.

16 Vaststellen ruimingsprotocol en lijst cultuurhistorisch waardevolle graven
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Het ruimingsprotocol gemeentelijke gedenkparken december 2021 vast te stellen. Het oude 
ruimingsprotocol dat is vastgesteld op 15 oktober 2019 vervalt;

2. De lijst van cultuurhistorisch waardevolle graven vast te stellen;

3. Een commissie cultuurhistorisch waardevolle graven in te stellen;

4. De raad te informeren middels een raadsinformatiememo.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft de lijst van cultuurhistorisch waardevolle graven aangevuld, omdat ze het belangrijk 
vindt dat de gemeentelijke gedenkparken blijk geven van de geschiedenis van de inwoners van de 
dorpen, de polder en de stad. Daarnaast is het ruimingsprotocol aangescherpt om voorafgaand aan het 
ruimen van graven, waarvan het grafrecht is verlopen en nabestaanden afstand hebben gedaan, 
belanghebbenden te consulteren. Ook stelt het college een commissie cultuurhistorisch waardevolle 
graven in om haar te adviseren over de cultuurhistorische waarde van graven op de gemeentelijke 
gedenkparken.

P&O PLUS
17 Onderzoek naar alternatief voor het ambtelijk horen

1. Binnen het sociaal domein blijft het ambtelijk horen het uitgangspunt  voor het proces waarop de 
reguliere bezwaarschriften worden afgehandeld. Ten behoeve hiervan wordt ingezet op het verlagen van 
de kwetsbaarheid van het proces. 
Voor de rest van de organisatie is afhandeling door de bezwarencommissie het uitgangspunt. De 
mogelijkheid van ambtelijk horen blijft wel  bestaan.
2. De regeling ambtelijk horen aan te passen op beslispunt 1.
3. Voor de gehele organisatie het ambtelijk horen meer centraal binnen de domeinen te organiseren en 
de procesbeschrijvingen hierop aan te passen.
4. De bezwarencommissie uit te breiden met drie extra leden.
5. De formatie voor het administratieve deel van het secretariaat van de bezwarencommissie van vier uur 
naar dertig uur uit te breiden.
6. De formatie bij het sociaal domein uit te breiden met één á twee juridisch kwaliteitsmedewerkers.
7. De raad over deze besluiten informeren en daarvoor de bijgevoegde concept-raadsinformatiememo 
vaststellen. 

Conform met wijziging. Beslispunt 1 1e zin ziet alleen op het werkproces van bezwaarschriften van het 
sociaal domein. Burgemeester Van Kampen-Nouwen en gemeentesecretaris Meijer hebben mandaat om 
de raadsinformatiememo aan te passen.  

Publiekssamenvatting:
Eind 2015 en begin 2016 is het besluit genomen door het college en de gemeenteraad om ambtelijk te 
gaan horen bij de afhandeling van bezwaarschriften. In plaats van de behandeling van bezwaarschriften 
uit handen te geven aan een bezwarencommissie werd als uitgangspunt gehanteerd dat er door de 
medewerkers zelf gehoord wordt. Deze methode werd passend geacht binnen de toenmalige 
organisatievisie.
Dit proces is gefaseerd ingevoerd in de loop van het jaar 2017. Nu vier jaar ambtelijk is gehoord, dit 
proces tweemaal is geëvalueerd en een lean-traject is doorlopen, is de tijd aangebroken om de balans op 
te maken. Bij deze balans wordt de vraag gesteld of er alternatieven zijn aan te dragen voor het ambtelijk 
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horen en of het wenselijk is deze door te voeren.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
20 Aandeelhoudersbesluit ROM InWest regio B.V. 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het door ROM InWest Regio B.V. te nemen aandeelhoudersbesluit ((bijlage 1 
overzicht besluiten). 
2. Wethouder Dijkman (gemeente Alkmaar) opdragen om namens de Stichting Administratiekantoor 
Aandelen ROM Regio het stemrecht uit te oefenen in de ROM InWest Regio B.V. door met het gevraagde 
aandeelhoudersbesluit in te stemmen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen neemt deel in de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio en heeft 
stemrecht in de ROM InWest regio B.V. In het bestuurlijk overleg van 7 december is gevraagd bestuurlijk 
in te stemmen met een aantal besluiten die het aandeelhouderschap van de gemeente betreffen in 
InWest Regio BV. Het college wordt verzocht in te stemmen met de aangeboden juridische besluiten en 
deze getekend namens de gemeente aan de ROM te retourneren.

21 Intentieovereenkomst BPD inzake Muggenburg Zuid, Schagen
Het college besluit:
1. Besluiten tot het aangaan van de als Bijlage I bij dit advies gevoegde intentieovereenkomst ‘Gemeente 
Schagen – BPD ontwikkeling B.V. Gebiedsontwikkeling Muggenburg Zuid’ (inclusief Bijlagen).

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het College gaat een intentieovereenkomst sluiten met BPD ontwikkeling B.V. (hierna: BPD)  om de 
woonwijk Muggenburg Zuid in Schagen te realiseren. Deze ontwikkeling voorziet in de bouw van circa 
680 woningen. En die zijn in deze tijd hard en vooral ook snel nodig, want er is een groot tekort aan 
woningen in de gemeente Schagen.
De intentieovereenkomst heeft tot doel dat de gemeente Schagen en BPD de intentie uitspreken dat zij 
samen willen werken bij het onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie van de woonwijk en dat zij 
hierbij o.a. afspraken maken over: het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan inclusief financiële 
haalbaarheid en de voorwaarden waaronder partijen een anterieure overeenkomst met elkaar aan zullen 
gaan.

22 RES NHN Uitvoeringsprogramma
Het college besluit:
1. In te stemmen met het RES NHN Uitvoeringsprogramma op de onderdelen waar de gemeente 
bevoegd gezag is en dit van toepassing is voor de uitvoering van de RES NHN 1.0. Met het voorbehoud 
dat de uitvoering van de activiteiten voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van:
    - het verkrijgen van de door het Rijk toegezegde middelen als gevolg van het Klimaatakkoord
    - de netinfrastructuur.
2. De raad hierover te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform advies met wijzigingen. In de aanbiedingsmail van de gemeentesecretaris Meijer aan de griffie 
geeft hij aan dat Schagen alleen zoekgebieden zon heeft. In de bijlage wordt de oplegger van de RES 
NHN regio West-Friesland toegevoegd.

Publiekssamenvatting:
Het Uitvoeringsprogramma Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord voor de periode 2021-2025 
is vastgesteld. 
De RES NHN 1.0, die de raad op 29 juni 2021 heeft vastgesteld, heeft de richting vastgelegd om te 
komen tot totaal 3,6 TWh opwek van elektriciteit in 2030. Dit Uitvoeringsprogramma geeft aan hoe we dat 
met alle samenwerkende partners gaan bereiken. Het programma richt zich met name op ondersteuning 
van uitvoerende partijen en bevoegd gezag, zoals provincie, gemeenten en waterschappen. Belangrijke 
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onderdelen zijn kennisontwikkeling, kennisdelen, monitoring en evaluatie.

23 Oordeelsvormende bespreking concept-Ontwikkelvisie stad Schagen 2040

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In een oordeelsvormende vergadering een richting gevende uitspraak mee te geven aan het college 
over de inhoud van de concept-Ontwikkelvisie stad Schagen 2040. Met deze richtinggevende uitspraken 
en de te doorlopen participatie zal uw raad in de tweede helft van 2022 de vast te stellen ontwerp-
Ontwikkelvisie stad Schagen 2040 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Het college besluit:
2. In te stemmen met de 'vervolgopdracht Ontwikkelvisie stad Schagen' en daarmee de concept-
ontwikkelvisie stad Schagen 2040 open te stellen voor participatie middels samen.schagen.nl en aan de 
raad voor te leggen in de oordeelsvormende vergadering van 25 januari 2022 met als doel een 
richtinggevende beraadslaging te houden over de inhoud van de visie, alvorens deze tot ontwerp-visie uit 
te werken voorafgaande aan besluitvorming.

Conform met wijziging. Wethouder Beemsterboer en gemeentesecretaris Meijer hebben mandaat om aan 
te passen.  

Publiekssamenvatting:
Om ook in de komende decennia goed te kunnen blijven wonen, ondernemen, sporten, recreëren, kortom 
goed te kunnen leven in de stad Schagen is het noodzakelijk de aanwezige ruimte goed te benutten. 
Ruimte die er bijna niet meer is. Alle beschikbare ruimte is of wordt opgevuld. Daarom heeft het college 
besloten om een Ontwikkelvisie stad Schagen 2040 op te stellen. Hiermee geven we nadere uitwerking 
aan de Omgevingsvisie gemeente Schagen met speerpunten, acties en een waardenkaarten hoe de stad 
zich in de komende 2 decennia verder zal kunnen ontwikkelen.  
Het college heeft met de concept-visie ingestemd op 22 juni. Bij deze concept-ontwikkelvisie is de 
Omgevingsvisie, en daarmee ook de breed opgehaalde input vanuit de participatie betrokken. In het 
traject om te komen tot vaststelling van de Ontwikkelvisie stad Schagen door de gemeenteraad is een 
raads- en participatietraject een reguliere stap in het proces.

24 Informatiememo parapluplan, tweede tranche

Het college besluit:
1. het memo dat voorziet in informatie over het parapluplan, tweede tranche via de griffie toe te sturen 
aan de leden van de gemeenteraad

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In december van dit jaar zou aan aan de gemeenteraad het parapluomgevingsplan, tweede tranche ter 
besluitvorming worden aangeboden. Vanwege capaciteitsgebrek is dit project begin dit jaar gepauzeerd. 
Het is op dit moment niet langer haalbaar om het project alsnog op te starten en voor inwerkingtreding 
van de Omgevingswet ter besluitvorming bij de gemeenteraad aan te bieden. In dit memo vatten we kort 
samen wat de bedoeling was van het plan, waarom het is stilgelegd en hoe we de inhoudelijke aspecten 
de komende periode willen meenemen bij de ontwikkeling van het omgevingsplan.

RUIMTELIJKE PROJECTEN
SOCIALE ONTWIKKELING
26 Raadsinformatiememo voornemen tot verkoop Loet 10

1. Het college wordt gevraagd kennis te nemen van het voorgenomen verkoopproces van Loet 10 en 
wordt verzocht de bijgevoegde raadsinformatiememo door te sturen naar de gemeenteraad.

Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
Het college neemt kennis van het voornemen tot verkoop van Loet 10 te Schagen aan Stichting Loet 10 
en bijbehorend proces en informeert de gemeenteraad hierover middels een raadsinformatiememo.

28 RIM uitspraak rechtergunning dierenopvang en vervoer
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de Raadsinformatiememo inzake de uitspraak van de rechter definitieve gunning 
dierenopvang en vervoer en deze te verzenden aan de raad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Alleen de raad informeren over de uitspraak van de rechter naar aanleiding van kortgeding over de 
gunning van de dierenopvang en vervoer

30 Verhoging tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering 2022 
Het college besluit:
1. De verhoging van de tarieven voor de Jeugd- en Gezinsbeschermers en het Leger des Heils 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering met 14.4,% vast te stellen.
2. De verhoging van de tarieven voor de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en 
jeugdreclassering met 16,3 % vast te stellen.
3. De verhoging van de tarieven in te laten gaan per 1 januari 2022.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering 
die worden uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen (GI). Het college wordt gevraagd om een 
verhoging van het tarief van De Jeugd- en Gezinsbeschermers (DJGB), William Schrikker Stichting 
jeugdbescherming en jeugdreclassering en het Leger des Heils jeugdbescherming en jeugdreclassering.  

31 Te laat ingediende subsidieaanvragen
Het college besluit:
1. Af te wijken van artikel 7 lid 1 en lid 3 van de Algemene subsidieverordening Schagen 2018 en de 
subsidieaanvragen, die uiterlijk 31 december 2021 ingediend worden, alsnog in behandeling te nemen.
2. Vanaf 2022 de subsidieaanvragen die na 15 oktober worden ingediend niet in behandeling te nemen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In de Algemene subsidieverordening Schagen 2018 staat dat de activiteiten- en budgetsubsidies jaarlijks 
voor 15 oktober moeten worden aangevraagd. Er zijn 12 organisaties die dit jaar hun subsidieaanvraag 
niet of te laat hebben ingediend. Vanwege de landelijke coronamaatregelen, die ook de verenigingen in 
de gemeente Schagen raken, zijn wij dit jaar coulant en nemen wij aanvragen die uiterlijk 31 december 
2021 worden ingediend alsnog in behandeling. 

VEILIGHEID PLUS
32 Boa's uitrusten met bodycam

Het college besluit:
1. Het college van burgemeester en wethouders besluit, na instemming van de OR, om: 
1. De boa's uit te rusten met bodycams als persoonlijk beschermingsmiddel bij de uitvoering van 
toezichthoudende en handhavende taken;
2. Ter uitvoering van het onder 1 genoemde besluit het 'besluit gebruik bodycams gemeente Schagen' 
vast te stellen. 

Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
Voorgenomen collegebesluit in afwachting van instemming van de Ondernemingsraad. 
De gemeente Schagen gaat de boa's uitrusten met bodycams. Bodycams hebben een de-escalerend 
effect op negatief gedrag tegen handhavers en dragen bij aan een veiligere werkomgeving. Door het 
gebruik van bodycams wordt correct gedrag tegenover handhavers gestimuleerd en kunnen incidenten 
(die ondanks het gebruik van bodycams toch plaatsvinden), worden vastgelegd. Daarnaast draagt het 
gebruik bij aan transparant handelen door de handhavers en aan een objectieve weergave van de 
context waarin incidenten plaatsvinden. 

33 Uitgangspunten participatiebeleid

1. In te stemmen met de "beleidsnotitie uitgangspunten participatiebeleid"

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De afgelopen jaren hebben we verschillende positieve en negatieve ervaringen opgedaan op het gebied 
van participatie. In maart 2021 is samen met de gemeenteraad een traject doorlopen om tot 
uitgangspunten voor participatiebeleid te komen. Het vaststellen van deze uitgangspunten moet leiden tot 
duidelijkere processen rondom participatie, waarmee we breder gedragen besluitvorming voor ogen 
hebben.

DIRECTIE
34 OldSkoel Feitenrelaas Burgerburg

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Jelle Beemsterboer

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Op 18 mei 2021 heeft de raad het college opgedragen een Feitenrelaas van verkooptransactie 
OldSkoel in Burgerbrug op te leveren. Het college wenst de raadsopdracht bestuurlijk af te hechten en 
adviseert het college met de onderstaande aanvullingen om de aanbevelingen op korter termijn wel over 
te nemen en de aanbeveling op langer termijn niet over te nemen:
1.    Op de korte termijn wel over te nemen en de aanvraag van OldSkoel van € 111.337 (btw incl.) (zie 
bijlage) toe te wijzen;
2.    Op de langere termijn niet over te nemen en het college niet op te dragen een keuzes onderzoek uit 
te voeren. 
ad 1. Aanbeveling korte termijn: geen keuzes te maken die ervoor zorgen dat er geen onomkeerbare 
besluiten voor het gebouw worden gemaakt. Op de korte termijn vraagt  het bestuur van de stichting 
OldSkoel een krediet aan voor de locatie OldSkoel om hen de ‘De winter door te helpen’ 
Stichting OldSkoel verzoekt uw raad positief te besluiten over de aanvraag lening vooruitlopend krediet 
van € 111.337 (btw incl.) (zie offerte bijlage) voor alleen de noodzakelijke herstelwerkzaamheden, zoals 
dak, cv en raamkozijnen. 
ad. 2. Aanbeveling langer termijn: geen keuze te maken voor de bestemming van OldSkoel. Gezien het 
draagvlak voor de activiteiten van OldSkoel is het maatschappelijk niet wenselijk om een andere keuze 
voor de huidige bestemming te maken. Daarnaast is het de vraag of op grond van de 
verkoopovereenkomst er juridisch mogelijkheden zijn om de bestemming te wijzingen, bijvoorbeeld 
om  op korte termijn betaalbare starterswoningen te realiseren.

Het college besluit:
2. Het college onderschrijft de feiten, de leerpunten en deels de aanbevelingen uit het Feitenrelaas 
september 2021. Het college onderschrijft het belangrijkste leerpunt uit het Feitenrelaas: ‘het voorkomen 
van een kwestie als deze begint bij een betere communicatie tussen alle partijen.’
Om de communicatie te verbeteren trekt het college de volgende lessen:

• Bestuurlijke opdracht van het college (eventueel aangevuld met kaders gemeenteraad) is het 
vertrekpunt voor ambtelijke inzet;

• Bij overleggen met dorpsraden en andere bij het dorp of stad betrokken partijen zijn 
medewerkers van de gemeente betrokken. De medewerkers schrijven dezelfde dag nog een 
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verslag en e-mailen dit verslag rond aan de betrokken partijen;
• College wordt niet eenzijdig en alleen integraal geadviseerd;

 

Conform met wijzigingen. Burgemeester Van Kampen-Nouwen en gemeentesecretaris Meijer hebben het 
mandaat om het raadsvoorstel aan te vullen naar aanleiding van de beraadslaging in het college. De 
Stichting OldSkoel en de dorpsraad Burgerbrug worden gevraagd om schriftelijk te reageren op het 
raadsvoorstel voor de oordeelsvormende vergadering. Portefeuillehouder is burgemeester Van Kampen-
Nouwen. De Griffier wordt gevraagd een raadsvoorstel te formuleren om het feitenrelaas OldSkoel zelf te 
kunnen behandelen. 

Publiekssamenvatting:
In september 2021 is het Feitenrelaas Verkoop schoolgebouw OldSkoel (zie bijlage) met adviezen en 
aanbevelingen door de onderzoekers aan de Raad aangeboden. Het feitenrelaas laat zien wat er in de 
voorliggende periode rondom OldSkoel heeft voorgedaan. De samenvatting en de aanbevelingen uit het 
rapport vragen om een bestuurlijke afhechting.
Een van de aanbevelingen uit het feiten relaas is om op korte termijn OldSkoel ‘de winter door te 
helpen’. Mede door de landelijke lockdown maatregelen heeft het subsidie- en fondsenwerving vertraging 
opgelopen, waardoor de urgentie voor herstel van het dak, de raamkozijnen en de cv-werkzaamheden 
acuut is geworden. 
Om onherstelbare schade aan het gebouw en de inventaris te voorkomen en de veiligheid van de 
bezoekers en gebruikers te garanderen dienen de noodzakelijk herstelwerkzaamheden dringend te 
worden uitgevoerd.

35 Sociale Ontmoeting in Petten

1. Besluit te nemen over het (investerings)vraagstuk Sociale Ontmoeting in Petten aan de nieuwe raad 
voor te leggen, die met duidelijke kaders in een bestuursopdracht het nieuwe college opdracht geeft een 
dorps breed gedragen voorstel uit te werken. 

Conform met wijzigingen. Portefeuillehouder Van der Veek en gemeentesecretaris Meijer hebben het 
mandaat om het raadsvoorstel aan te vullen naar aanleiding van de beraadslaging in het college. 

Publiekssamenvatting:
Op 20 juli 2021 heeft het college een besluit over de accommodatie Petten genomen. In het besluit zijn 
de voorwaarden opgenomen waaronder toekomstbestendige gebouwelijke invulling van de sociaal 
maatschappelijke ontmoetingsfunctie in Petten en het daarmee samenhangende vraagstuk voor 
toekomstbestendige beheer en exploitatie wordt vormgegeven*. 
Uit de gesprekken met het dorp over de uitgangspunten volgde geen eensgezindheid en voldoende 
draagvlak over hoe te komen tot een dorps breed gedragen voorstel voor de Sociale Ontmoeting in 
Petten. En op welke wijze de exploitatie en beheer opgepakt kan worden.
Kaders door de nieuwe raad aan het nieuwe college over de investering in een bestuursopdracht 
gegeven, maakt de kans op een breed gedragen voorstel haalbaar.

SLUITING


