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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 1 FEBRUARI 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

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 18-01-2022 vast te stellen

Conform advies.

3 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 25-01-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 25-01-2022 vast te stellen

Conform advies.

CONCERN CONTROL
5 Opdrachtbeschrijving 213a onderzoek 2022,  financiën en accommodatiebeleid.

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Vaststellen van de opdrachtbeschrijving 213a onderzoek 2022 over  financiën.

2. Niet vaststellen de opdrachtbeschrijving 213a onderzoek 2022 over accommodatiebeleid. De 
onderzoeksopdracht op een aantal onderdelen aanvullen en wijzigen en opnieuw ter 
vaststelling aanbieden aan het college.

Conform met wijzigingen. 
Het college heeft de opdracht voor het artikel 213a onderzoek over financiën gewijzigd 
vastgesteld. Wethouder Kruit en gemeentesecretaris Meijer hebben mandaat om deze wijziging 
door te voeren. 
Het college heeft  de opdracht voor het artikel 213a onderzoek over accommodatiebeleid niet 
vastgesteld. Het college mist de relatie met de leefbaarheid in de kernen, het verhogen van de 
OZB met 9% in 2015 en de reeds afgeronde evaluatie in 2020. Er zijn verder zorgen bij 
collegeleden over het verminderen van accommodaties in kernen op grond van dit onderzoek. 
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Het college verwacht dat de onderzoeksopdracht op deze punten wordt aangevuld en 
gewijzigd. De vraagstellingen van 2c, 2d 1e bullit, 2c en 2g worden geschrapt. Deze 
onderzoeksopdracht wordt opnieuw ter vaststelling aangeboden.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft de opdrachtbeschrijving 213a onderzoek 2022 over financiën gewijzigd 
vastgesteld. Het college heeft de opdrachtbeschrijving 213a onderzoek over 
accommodatiebeleid niet vastgesteld. De onderzoeksopdracht wordt na aanvulling en wijziging 
op een aantal onderdelen opnieuw ter vaststelling aan het college aangeboden. 

DIRECTIE

FINANCIËN
9 Verslagen stafoverleg financiën 17 januari 2022 en 24 januari 2022

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
nvt

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

P&O PLUS

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
12 Vraag adviesrecht

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Het RIM via de secretaris door de griffie te laten doorgeleiden aan de leden van de 
gemeenteraad

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Tijdens de themabijeenkomst van 20 januari 2022 werd onder meer het adviesrecht besproken. 
Het adviesrecht op grond van de Omgevingswet is de opvolger van de ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ en bevat een lijst van gevallen waar de gemeenteraad een bindend advies over 
kan uitbrengen aan burgemeester en wethouders. Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd of dit 
advies (ook) zou kunnen worden uitgebracht door een raadscommissie.

SOCIALE ONTWIKKELING
14 Maatschappelijke kosten baten analyse Gemeentepolis 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de maatschappelijke kosten baten analyse van de 
Gemeentepolis; 
2. De gemeenteraad via een raadsmemo te informeren over de uitkomsten van deze 
maatschappelijke kosten baten analyse. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen heeft samen met  Univé een aantrekkelijke zorgverzekering 
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(Gemeentepolis) samengesteld. Inwoners van de gemeente Schagen met een laag inkomen 
en weinig vermogen kunnen deelnemen aan deze zorgverzekering. Onlangs is onderzoek 
gedaan naar de effecten van de Gemeentepolis. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 
minima met een Gemeentepolis veel zorgkosten vergoed krijgen. Daardoor is de kans kleiner 
dat ze verrast worden door een zorgrekening die ze niet kunnen betalen. Dit verkleint het risico 
dat schulden worden opgebouwd die zich vervolgens steeds verder opstapelen. Door de 
Gemeentepolis kan dus worden voorkomen dat minima in een problematische schuldensituatie 
terecht komen. Ook is uit dit onderzoek gebleken minima met een Gemeentepolis minder zorg 
mijden. Zorgmijding kan leiden tot het niet tijdig ingrijpen bij ziekte en/of verergering van 
klachten, waardoor de kwaliteit van leven (het leven zonder ziektelast) afneemt. 

 

17 Huisvesting Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn

1. 1. Akkoord te gaan met de verdeling financiering van het clubgebouw voor de 
scoutinggroep Aquarius Dirkshorn, waarbij de scoutingroep 1/3 deel van de benodigde 
middelen zijnde € 121.746 incl. BTW financiert en de gemeente 2/3 deel van de benodigde 
middelen zijnde € 243.492 incl. BTW financiert. 
2. 2. Instemmen met de jaarlijkse kapitaallasten, die voortvloeien uit de investering van de 
gemeente ad € 6.087,30, voor een periode van 40 jaar ten lasten van de begrotingspost 
'Huisvesting Sociaal Cultureel' te brengen en te verwerken in de eerste tussenrapportage.

Conform met wijziging. De woorden 'Deze bedragen zijn indicatief.' wordt toegevoegd aan 
beslispunt 1.

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen verleent medewerking aan de nieuwbouw van het clubhuis van 
Scoutinggroep Aquarius.

VEILIGHEID PLUS
18 Reclame-uitingen op de reddingsbrigade posten 

Het college besluit:
1. Een besluit nemen over het toestaan van het plaatsen van reclame-uitingen op de 
reddingsposten binnen de gemeente Schagen.

Het college besluit dat er geen reclame-uitingen zijn toegestaan op of aan de reddingsbrigade 
posten. Dit geldt ook voor andere gemeentelijke gebouwen.

Publiekssamenvatting:
Het afgelopen jaar is er onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet mogen plaatsen van 
reclame-uitingen op de reddingsposten naar aanleiding van een klacht bij het college. Om 
voor alle partijen duidelijkheid te verschaffen zullen deze kaders moeten worden vastgesteld en 
eenmalig besloten worden door het college. De uitkomst zal worden verwerkt in de toekomstige 
uitvoeringsovereenkomst 2022 en verder met de reddingsbrigades besproken.

SLUITING


