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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 25 JANUARI 2022
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. 18-01-2022

Aanhouden.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Conceptaanvraag Groenveldsdijk tussen nummer 26 en 30 Sint Maarten 

Het college besluit:
1. In principe geen medewerking verlenen aan conceptaanvraag C-21-0156 voor het herzien 
van de bestemming agrarisch met waarden naar wonen om zo 3 woningen te kunnen creëren 
op de locatie Groenveldsdijk tussen nummer 26 en 30 te Sint Maarten. 
2. Indien geen medewerking verlenen de initiatiefnemer wijzen op alternatief 2 en deze verder 
uitwerken en opnieuw aanbieden aan het college. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Vanuit de initiatiefnemer is er een verzoek ingediend voor het herzien van de bestemming van 
agrarisch naar wonen om doormiddel van splitsing van het perceel 3 woningen te creëren aan 
de Groenveldsdijk tussen nummer 26 en 30 te Sint Maarten. 
Vanuit het bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel heeft de locatie huidige 
bestemming agrarisch met waarden. Het is niet toegestaan om woningen te bouwen op een 
agrarische bestemming. De ontwikkeling van 3 woningen op de gewenste locatie zorgt voor 
een afwijkende verkaveling, bebouwingsritmiek en bouwmassa's. Omgevingswaarden zoals 
doorzicht naar het landschap en zien van de geschiedenis met zicht op de bij het perceel 
behorende stolpboerderij en -kerk van- Valkoog worden belemmerd. Als zodanig geeft het 
voornemen een onevenredige aantasting van het straat- en bebouwingsbeeld, aantasting van 
omgevingswaarden wordt de omgevingskwaliteit niet versterkt.
Om deze redenen heeft het college besloten om geen medewerking te verlenen aan het 
herzien van de bestemming van agrarisch naar wonen om 3 woningen te realiseren. 

4 Bestemmingswijziging en de Omgevingswet
Het college besluit:
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Het college besluit:
1. Bepalen dat vanaf 1 maart 2022 in principe geen bestemmings- en/of wijzigingsplannen in 
behandeling worden genomen waarbij toepassing van de Wet ruimtelijke ordening wordt 
gevraagd. 

Conform advies met wijziging. De toonzetting van het persbericht en publiekssamenvatting 
graag positiever formuleren en aanvragen niet per definitie weigeren per 1 maart 2022. 
Wethouder Beemsterboer en gemeentesecretaris Meijer hebben mandaat. Teamleider Van 
Maren stemt voor donderdag de tekst af met wethouder en projectleider.

Publiekssamenvatting:
Het is in principe tot 1 juli 2022 mogelijk om een concept-bestemmings- of wijzigingsplan in te 
dienen. Het is in dat geval wel onzeker of de procedure nog overeenkomstig de Wet ruimtelijke 
ordening kan worden afgerond. Voorwaarde hiervoor is namelijk, dat een plan in ontwerp ter 
inzage moet zijn gelegd vóór 1 juli 2022. 
In het algemeen zijn er 4 maanden nodig om te komen van een concept-plan naar het ter 
inzage leggen van een ontwerp-plan. Treed daarom tijdig in overleg met de gemeente om te 
kijken wat voor uw situatie een passende oplossing is.

5 Beantwoording vragen D'66  over de vaststelling van het bp Eerste partiele herziening van het 
bestemmingsplan Buitenvaert
Het college besluit:
1. 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de fractie van D'66 over de 
vaststelling van het bestemmingsplan 'Eerste partiele herziening van het bestemmingsplan 
Buitenvaert'. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Fractie D66 heeft raadsvragen gesteld  over de vaststelling van het bp eerste partiele herziening 
van het bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug.

6 Conceptaanvraag Dergmeerweg 56 Warmenhuizen
Het college besluit:
1. In principe geen medewerking verlenen aan conceptaanvraag C-21-0128-0002 voor het 
realiseren van 10 woningen (2 laags) aan de Dergmeerweg 56 te Warmenhuizen. 

In principe medewerking verlenen aan conceptaanvraag C-21-0128-0002 voor het realiseren 
van 10 woningen (2 laags) aan de Dergmeerweg 56 te Warmenhuizen mits parkeren is opgelost 
en dat het plan in goed overleg met de direct belanghebbenden is opgesteld.

Publiekssamenvatting:
Initiatiefnemer heeft een conceptaanvraag ingediend voor het wijzigen van de bestemming 
voor de locatie Dergmeerweg 56 te Warmenhuizen van "bedrijf" naar "wonen". Om op die 
manier 10 starterswoningen (2 laags) te realiseren. In een eerder conceptaanvraag is akkoord 
gegeven voor 5 woningen op de locatie. De initiatiefnemer wilt dit wijzigen naar 10 woningen. 
Vanuit het bestemmingsplan Warmenhuizen is er een algemene wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om locaties met de bestemming bedrijf te wijzigen naar de bestemming wonen 
mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Het huidige plan kan niet voldoen aan de 
voorwaarden, omdat de goot- en nokhoogte hoger zijn dan toegestaan in het 
bestemmingsplan. Daarnaast zijn er belemmeringen vanuit stedenbouwkundig oogpunt, omdat 
het appartementen gebouw en de resterende woning een substantieel hoger 
bebouwingspercentage hebben dan omliggende woonfuncties. Daarnaast omvat het plan 
ontsluiting op verdiepingshoogte nabij achtertuinen, waardoor er direct zicht is op de 
achterliggende percelen. Hierdoor wordt het woon en leefklimaat van aangrenzende percelen 
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beperkt. 
Om deze redenen heeft het college besloten om niet mee te werken aan de realisatie van 10 
woningen aan de Dermeerweg 56 te Warmenhuizen. 

7 Vaststellen anterieure overeenkomst voor bestemmingsplan Noord 164, Schagen
Het college besluit:
1. Instemmen met de anterieure overeenkomst en wethouder Beemsterboer machtigen om 
deze te tekenen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Initiatiefnemer wil een appartementencomplex realiseren aan de Noord 164 in Schagen. Hier 
staat nu een kantoor, maar dit gebouw wordt gesloopt. Het plan past niet binnen het 
bestemmingsplan. Dat betekent dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Er wordt een 
anterieure overeenkomst afgesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Hiermee kunnen 
de kosten die de gemeente maakt en de eventuele planschade worden verhaald op de 
initiatiefnemer. Ook kan zo gegarandeerd worden dat de woningen gebouwd worden en dat 
er een minimum aantal sociale huurwoningen wordt gerealiseerd.

8 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Stolperbasculebrug
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Stolperbasculebrug 
(NL.IMRO.0441.BPBZSTPBRUG-ON01) en het plan ter inzage leggen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Stolperbasculebrug (N248) moet vervangen worden. De brug is in 1936 gebouwd en is over 
zijn levensduur heen. De provincie gaat een nieuwe brug bouwen, deze komt naast de huidige 
brug te liggen. De huidige brug wordt gesloopt, zodra de nieuwe brug gereed is. De nieuwe 
brug past niet in het bestemmingsplan. Vandaar dat er een bestemmingsplanprocedure 
gevoerd moet worden. Door het ter inzage leggen van dit ontwerpbestemmingsplan, wordt de 
bestemmingsplanprocedure gestart.

FINANCIËN
9 Decembercirculaire 2021 Algemene Uitkering Gemeentefonds

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het betreft een raadsinformatiememo. Er wordt derhalve geen besluit van de raad gevraagd.
De besluitvorming vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening 2021.

INFORMATIE & ADVIES

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

SOCIALE ONTWIKKELING
12 raadsinformatiememo samenwerking Onderwijs-Zorg

Het college besluit:
1. In te stemmen om de gemeenteraad van Schagen middels een raadsinformatiememo te 
informeren over de stand van zaken van de ontwikkeling van de werkwijze 'Integrale 
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Samenwerking' in het kader van de Agenda Onderwijs-Zorg.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Aan het college wordt gevraagd de gemeenteraad van Schagen te informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een werkwijze 'Integrale Samenwerking' door 
onderwijs en gemeenten in de Kop. Het doel van deze werkwijze is de ondersteuning aan 
leerlingen in de Kop vanuit onderwijs en zorg te verbeteren.

13 Zienswijze Kadernota 2023 GGD HN

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. geen zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023 GGD HN

Het college besluit:
2. In te stemmen met het RRN advies Kadernota 2023 GGD HN (zie bijlage)

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Door de 4 raden in de Noordkop is m.i.v. 2016 de RRN ingesteld. Deze behandelt zaken m.b.t. 
GR'en zoals de GGD HN, waarover de raden een besluit moeten nemen dan wel een zienswijze 
afgeven. 

Dit advies is over de Kadernota 2023 GGD HN. Na besluitvorming in de 4 colleges gaan de 
adviezen door naar de RRN op 3 februari. Daarna geven de individuele raden hun zienswijzen 
voor 1 maart, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt in het AB op 9 maart.

14 Vrijlating giften en boodschappen en premie deeltijdwerk 
Het college besluit:
1. 1. De artikelen 6.7.1 en 6.7.2 van de Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente 
Schagen te wijzigen in die zin, dat:  

• boodschappen voor de algemene basisbehoeften van het bestaan ontvangen van 
een persoon die behoort tot het sociale netwerk van de belanghebbende, worden 
aangemerkt als een gift; 

• het drempelbedrag voor giften wordt verhoogd van € 1.000,-  naar € 1.200,- per 
kalenderjaar. 

2. 2. Het beleid van de gemeente Amsterdam, inhoudende het op tijdelijke basis inzetten van 
de premie arbeidsinschakeling als premie deeltijdwerk, over te nemen en deze kwestie mee te 
nemen bij de aanpassing van het re-integratiebeleid voor de zomer van 2022."   
Wethouder Van der Veek en gemeentesecretaris Meijer hebben het mandaat om een RIM en 
een persbericht te redigeren. 

Conform advies met wijzigingen. Onder de vrijstelling verstaat het college ook de zorgbonus. 
Beslispunt 2 wordt als volgt gewijzigd vastgesteld:
"2. Het beleid van de gemeente Amsterdam, inhoudende het op tijdelijke basis inzetten van de 
premie arbeidsinschakeling als premie deeltijdwerk, over te nemen en deze kwestie mee te 
nemen bij de aanpassing van het re-integratiebeleid voor de zomer van 2022."   
Wethouder Van der Veek en gemeentesecretaris Meijer hebben het mandaat om een RIM en 
een persbericht te redigeren. 

Publiekssamenvatting:
Het college heeft besloten boodschappen die een bijstandsgerechtigde van familieleden of 
vrienden ontvangt,  buiten beschouwing te laten, mits de waarde van deze boodschappen het 
drempelbedrag van € 1.200,- per kalenderjaar niet overstijgt. Met andere woorden, als de 
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waarde van de ontvangen boodschappen een bedrag van € 1.200,- per jaar niet overstijgt, 
dan heeft dit geen gevolgen voor de bijstand.  
Daarnaast heeft het college besloten een premie deeltijdwerk tijdelijk toe te kennen aan een 
werkzoekende die parttime arbeid verricht (beleid gemeente Amsterdam) en met de invoering 
hiervan niet te wachten totdat het wetsvoorstel inzake het breed offensief door beide Kamers is 
aanvaard. De integrale verordening sociaal domein wordt in de zomer van 2022 hierop 
aangepast. 

15 AB/DB GrGa  27 januari 2022
Het college besluit:
1. De wethouder de volgende standpunten in te laten brengen in de bestuurlijke vergadering 
van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland op 27 
januari 2022:

- agendapunt 3 en agendapunt 4:voor kennisgeving aannemen.
- agendapunt 5: 
    - voor wat betreft de financiële verantwoording Proschoon B.V.: akkoord met de voorgestelde 
rapportagestructuur.
    - overige punten: voor kennisgeving aannemen. 
-  agendapunt 6: voor kennisgeving aannemen. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 27 januari 2022 vindt een vergadering plaats van het DB /AB van de Gemeenschappelijke 
Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa). Op de agenda staat een brief inzake BV ProSchoon. 
Per 1 januari 2022 is ProSchoon juridisch los gemaakt van de holding Probedrijven N.V. en 
rechtstreeks ondergebracht bij de GrGa. Met de brief wordt het bestuur van de GrGa 
geïnformeerd over een aantal wijzigingen die zijn doorgevoerd vooruitlopend op de 
structuurwijziging en over zaken die naar aanleiding van deze structuurwijziging nog opgepakt 
zullen worden. Ten aanzien van de financiële verantwoording ProSchoon B.V. wordt voorgesteld 
om dezelfde tweemaandelijkse rapportagestructuur als voor de NV Probedrijven te hanteren.  

17 Zienswijze Kadernota GrGa 2023

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. geen zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023 GrGa Kop van Noord-
Holland

Het college besluit:
2. de raad voor te stellen geen zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023 GrGa 
(zie bijlage)

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De GRGA heeft voor het jaar 2023 een Kadernota opgesteld die richting moet geven aan de 
uitwerking van de begroting 2023. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is 
de afspraak gemaakt dit gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop 
(RRN). Op basis van het regionale raadsadvies van de RRN 3 februari 2022 wordt vervolgens in 
de individuele gemeenteraden een besluit genomen. De coördinerend gemeente stuurt de 
hierna de regionale zienswijze aan het DB van de GrGa.

VEILIGHEID PLUS
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19 Onderzoek Rekenkamercommissie naar Burgerparticipatie in Schagen
Het college besluit:
1. De onderstaande conclusies te onderschrijven, de aanbevelingen over te nemen en uit te 
werken  

Conform advies met wijzigingen. Wethouder Kruit en gemeentesecretaris Meijer hebben het 
mandaat om de bestuurlijke reactie aan te passen in die zin dat het college ook lerend 
vermogen heeft.

Publiekssamenvatting:
De Rekenkamercommissie Schagen wil met dit onderzoek inzicht verschaffen in de vormgeving 
en uitvoering van burgerparticipatie in de gemeente Schagen, en de mate waarin deze 
effectief is, bekeken vanuit het perspectief van alle betrokkenen. Dit is inclusief een korte blik 
naar het verleden, én een specifieke focus op ingezette instrumenten.

20 Standplaatsvergunning parkeerterrein sportpark Molentocht in Schagerbrug
Het college besluit:
1. Het college heeft besloten, gelet op de bijzondere omstandigheid en het tijdelijke karakter 
van de aanvraag, uit coulance af te wijken van het standplaatsenbeleid. De uitbaters van 
eetcafé Rondom Gelukkig wordt een tijdelijke standplaatsvergunning verleend op het 
parkeerterrein van sportpark de Molentocht in Schagerbrug (aan de P. Ottstraat 1): 

• met een snackwagen;
• voor 3 dagen per weken (te weten op vrijdag, zaterdag en zondag);
• voor de duur van een half jaar (tot eind juni 2022) met de mogelijkheid om deze te 

verlengen dan wel te verkorten (afhankelijk van de heropening van het eetcafé).

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Vanwege brandschade zijn de uitbaters van eetcafé Rondom Gelukkig in Schagerbrug 
voorlopig (tot de heropening) niet instaat om gasten te ontvangen. Zodoende hebben zij een 
tijdelijke standplaatsvergunning aangevraagd  om  op het parkeerterrein van de sportpark de 
Molentocht (aan de P. Ottstraat 1) in Schagerbrug een snackwagen te plaatsen voor in totaal 3 
dagen per week (vrijdag, zaterdag en zondag). Echter, conform het standplaatsenbeleid is het 
niet mogelijk om een structurele standplaatsvergunning (d.w.z. langer dan 31 dagen) te 
verlenen voor meer dan 2 dagen per week. Bovendien is de aangevraagde locatie niet 
vastgesteld als voorkeurslocatie (d.w.z. een locatie die door het college geschikt is aangewezen 
om een standplaats in te nemen). Gelet op de bijzondere situatie en het tijdelijke karakter van 
de standplaatsvergunning heeft het college zich op het standpunt gesteld om uit coulance af 
te wijken van het standplaatsenbeleid en akkoord te gaan met het voorstel van de uitbaters. De 
standplaatsvergunning wordt in eerste instantie verleend tot 30 juni 2022 met de mogelijkheid 
om deze te verlengen dan wel eerder in te trekken (afhankelijk van de heropening van het 
eetcafé).

SLUITING


